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স্বিজ্ভভাষ্পন্ম। 
আই *শক্থাদতীল নামক খুতক)। অনাধিহি টৈরেদ আলাল, পহ অব যামু র 

রন! করেন এবং শ্ামার অল ধলাব  মৌলবী. ছৈষ্ে্ধ ফামিছুদাহ,। গ্রহ 
মাগফর কেবলা উত্ধ এপ্রস্থকার মরহ্চমর ওয়ায়েছ পুত্র) যনাক ছৈয়েদ মৌলবী ভক্ষ 
দিন ভাহোবের নিকট হইত, উপবুষ্ধ স্ত মুল) দিয়া এই “পদ্য বতী” পুস্থকের কগীমাইটি গরিদ করন) 

ভাইর পর আমার হনালেদ, ঘবুভম এই পুস্তক ভরমাগ্ধষে ছরনার ছাপিয়া। প্ুপ্রিন গন্ভর্শমেন্টের লা 

বহে নিজ নামে বেত্েছাবী করত, বঙ্গীয় দোস লেস সযাতিজ প্রকাশিত করার গর, ভীন্ার বুদ্ধ দশ 

গনী সা+ নিক 
চর 

ভিলি এই পুম্তকের কপায়াইট এবং আরও পাঁচ খানি পুশ্ুকের কপীয়াইট উচিত 

বিয় করিয়া পরলোক খ্মন করিলে, আমি জ্ুমা্ধবে অষ্টমবার ওই গগন্মারতীপ নানক পুশক ছা 

প্ুকাশি-$ করিধাছি এবং ২৮৪৭ সাজেক ২০ আইনের মন্ম গুলার সভিপমেন্টে দুরে রেলেস্ারী করি 

মীভি।  এস্দনে লর্বদাবারণের নিকট আদার নিবেদন এভ হে, এই পিক্সান ত” রজবজদুলুক নামানো ক 

ৃ হিরন ১তুখ ছিজুল” গছিযফাল মুপুকা টপাফাযেফলাহেকারেক্ট ৩ 'নজ্ডে লুয়াপন্শ্বসত”একুনে 

এই ছ্যপংনি পুশ্থকেত কপাগাভট। হাবাবি শ্রেসে মালিক, বনাৰ হুল সা গ্রোলাম গুলা ছিদিকা উবে 

ধলা 5 পুরযাঈিঞনে বন্থারা ও করনা বন্দোবছে ছাপা হভাগে দধন করত বব। 

মদন! শহকে ইেজর» করিয়া উপিলাম ) উক্ত বুন্পা হাতের কেন্লাকে আহার জালে আহহ 
লং? হট "মার, আমার নামের দুইটি মোহর, একুলে এই চারিটি মোহর সহ ট্রাক 

ছুববান ,পনতকের কগারাহট ভিখিয়া পি, চিরকালেস তরে ও পুক্তবাজ্ানে বেছাওসা এ অনধিক 

হইলান। মে পশ্ঠকে আমার নানের ও মোহর এবং আনার পিতার নানেখ ছুইটি শোহগ ও রা, ্ 

গোলাম ম গুলা ছিপিকা ছাহেবের নামেন একটি ঘনাহর একুনে পাচটী মোহর ছাপা না র্েখিবেধচগ কিক 

ও গ্রাহ্কবর্স সেই পুপ্তক জাল বলিল্না জানিবেন । উপগহহাঙ্গে আমার শিখেধন এই যে বি কেখ রি 

ফেব কাঁধুনী এই পুস্তক হাপেন বা শামা অথব! সুনসী ছাহেবের কিন্বা উহার ওয়াধেছানেজ বিনা 

মিতে পুস্তকের কোন স্থান হইতে কোন অংশ বিশেষ উদ্ধৃত করিয়া নিস নামে ব্াব্হাহ করেন। ভাখ 
৬, 

ক্ইলে '্লাইন মালে আসিবে । ইতি সন ১৩২০ মাল। 

শ্রীছেয়েদ আবল খালেক । 
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দহাকবি জৈয়েদ আলারাওল শাহ সাহেব মরহুম মীগ.কুর প্রীত নতিহানি 
কাব্য “পদ্মাবভী”, নামক পুস্তক, দংশোধিত হুইয়। স্বভাবে, নবনাঙ্গে, «ব্নপধ্যার, 
তৃতীয় সংহ্করণ”আমাদের হবিবা প্রেস মুদ্রিত ও প্রক(শিন্ত হইল । পুস্তকের বিশু - 
দ্ধত। রক করিবার জন্য ঘন্ত চেক্ট। ও অর্থ বায়ে ত্রুটি করি নাই । যনাব মৌলনা 
সৈয়েদ হামিতুলী দাহেব বরুন কেব্না,এই পুস্ত:কর কগী-রাহইট, গ্রহকারে শরহন 
ওয়ারেস্ পুত্র মৌলবী সৈয়দ নূরুদ্দিন সাহবের নিকট হুহীভে, উচিত পন খরিন 
করিয়া, মান্য ছয়বার মুদ্রিত ও প্রকাশিত করার পর ভিনি ঠাহার জ্যেত্ত পুত্র 
ঘনাব ডাক্তার দৈত্দ আব্দল খা.লক সাহেবকে, এই পদ্মাৰতী এবং আরও পাচ 
খান পুস্তকের কপী-র ইউ উপযুক্ত পন দেলামী গ্রহণে বিক্রয় করার পর, পর 
লোক গমন করেন এবং ডাক্তার সাহেব এই কপা-রাইট খরিদ করিয়া। তাহা 
নজ ছাপাখানা আটবার মুদ্রিত ও প্রকশিত করেন এই স্থানে বলা আবশ্যক 
বে উক্ত মৌলবী সৈযেদ হামিছুল্প। মাহেৰ ও ডাক্তার সৈয়েদ আচল খ লেক সান্ছেব 
গভর্ণ মণ্টের দপ্তরে ১৮ ৭ দালের ২* আইনের মন্মানুনারে, এই পদ্মাবতী! পুস্তকের 
কপী-রাইট রে”জম্টারী করিঝাছ্িংলন ! তংপরে আমাদের ওয়ালে বনাব 
হজরত মুনশী গোলাগ মওল! মিদিকী সাহেব মরহম মাগুর কেবল।, ক্রধা 

বয়ে ন্বনবার খুদ্রিত ও প্রকাশিক করেন এবং শ্রজলিত আহনানুনারে কপ, 
হাইট শিক নামে রেজেন্টারী করেন। বিগত ১০২৪ সালের ইপশে 
কাঙিক তারখে পিতৃদেধের হহ্য হওয়ায়। আমর। জমান্ববে এহ পদ্মা বত?» 
ন'মক পুস্তকের খু কাধ্য ছুইবার সম্পন্ন করিয়াছি! এন্সণে এই পিনিবপম্যায 
তৃতীয় সংক্ষরণ” পল্মাবতী বখাসাধ্য অভ্রান্ত ভ।বে সম্পদন করিলাম এবং গভ- 
মেণ্টের বর্তমান কপা রাইট রেজক্টীরী আইনানুপারে নিজ নাষে। কপতিকাহি 
রেজেক্টারী করিলাম আমাদের ব্নানুমতিতে ষদি কেহ এই পুস্তক ছ!পেন বাপুস্ত 
কের অংশ বিচশষ উদ্ধত করির। নিজ নামে ব্যবহার কারন অথব। আংশিক পরিবন্তণ 
ও পর্িবদ্ধন করিষা এইপুক্তক ছাপেন, তাহ! হইলে তিনি আইনানুনারে আমাদের 
সম্পর্ণ থের্নারতের দায়ী হইবেন গ্রাহক মাহাদবগণ এই পুস্তক খরিদ কালিন, 
মৌলবী দৈয়েদ হামিছুল্লাহ মরহুমের নীমের দুইটি মোহর, ডাক্তার মৈয্সেদ আব্দল 
খালেক মরহুমের নামের ছুইটি- মোহর,বনাব হজরত মুনশী গোলাম মওল। সিদ্দিকী 
সাছের রহম ফেস্লার নামের একটা মোহর এবং ঘুনশী গোলাম মওল। মরহ্স 
েতিষ্টিত হবিবাঁ প্রেসের বর্তমান সালিক তাহার তিন পৃত্রের নামিও একটা মোহর 
একুমে ছয়টি মোহর দ্বেপিয়! আসল পুস্তক খরিন করিবেন। অন্যথা নকল 
জানিবে ! বিনীত 

মুনষ্শী হবিবর রহগান সিদ্দিকী । 
মৌলবী আবার রহুমান সিদ্দিকী । 
মুনশী আব্দল ফত্তাহ সিদ্দিকী । 



বোজচ্চে মেহের-রগুশন জামাল । 

চট্টগ্রামের হু-কৃবি যুনশী আলীমদ্দিন মিঞাভী প্রণীত । 

১৩২৫ বাংলা সালে, সুনশী গোলাম মওলা! মরহুম সাহেবের হুবিবা প্রেদে 
এই পুস্তক খানি মুদ্রিত ও -প্রকাশিত এই পুস্তকের রচনার পারিপাট্ু এবং ভাষার, 
লালিতা এত শুন্দর ও ষনোরিস বে, একবার পাঠ করতে আ'রম্ক করিলে, পি 
শেষ না করিয়া উঠ্টিতে পারা ধায় না। লিন সংক্ষিগুভাবে, পুস্তকের পরিচয় 

দিতেছি! গ্রন্থকার প্রথমে আল্লা ও রছুলের ছেফতেন্ন বয়ান করিয়া! পুস্তক 
আন্ন্ত করিয়াছেন । তাঙ্ার প্র কবি, বুঙ্ধুচ্চ মেহেরের প্রেম প্রগক্ষ উদ্বাপন 
করিয়া চট্র্রাম সহরের ভারিফ বয়াব করিয়াছেন ] তাহার পর মোহাম্মদ কাসেম 
আলীর আরতীর পর পুম্তক রচনার কথা বর্ণনা করিযাছেন। অতঃপর কবি আপন 

দেশের প্রশংসা করিয়াছেন 1 তগৎপরে কবিবর এই পুস্তক কেন রচনা করিয়াছেন 
তাক! বণনা করিয়াছেন । পারে আরাকান সহরের প্রশৎ্সা করিয়াছেন । মোহাম্া 
কদম আলীর শুত কীর্হের বর্গনা করিয়া; শিশ্তান স্হরের ত রিফ করিয়া, কোজচ্ছে 
মেহের জন্ম বৃস্তান্ত করিয়াছেন । অতঃপর লাল্পমোন নামক তুতি, নরতৃতিকে 
ফুদারের কথা জিজ্ঞানা করিবার বয়ান করিয়া, চক্্রকান্ত পণ্ডিতের রমণীর ছুষ্টামির 
কথ! উল্লেখ করিয়াছেন । তাহারপর লালতৃত্তির মুক্তি এবং লালমোন তোতা 
ম্বাখ কুমার রোশন জীমাল কন্যার সংবাদ পায় । কুমার কুদারীর প্রেষে উদ্ম ভব 

হইয়! বন, কুঙ্গল পাহাড় পর্বত এবং নানা সহর ভ্রমণ করিয়া, কত দৈত্য দাণবের 

দক্ষে যুদ্ধ করিয়া, কোকাফ স্হর অ্রমণ করতঃ নান! দেশের শাহাজীদিকে বিবাহ 
করিয়া! আপন দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। হৃপতি হুমাং শাহার স্ৃত্যু প্রভৃতি বিষয়ের 
বর্ণনা এই পুস্তকে উত্তমভীবে বর্ণিত হইয়াছে । মহাঁকৰি আলাওলের পর এমন মধুর 

রচনা! আর হয় নাই। উপসংহারে কবিবর, বোজচ্চে মেহের, রওশন জামাল 

প্রভৃতি স্বস্্ার শোক করিয়া, পুস্তক সমাপ্ত করয়াছেন। সওখিন ব্যক্তিগণ একবার 

পাঠ করিয়া চরিতার্থ হউন । পাঠ করিলে সনোপগ্রাণ আনন্দে উন্মস্ক হইয়া উঠিবে। 

প্রাপ্তিস্থান 
ম্যানেজার-_হুবিবী প্রেস পুস্তকালয় 

১২১ নং মেছুয়াধাজার ছ্রিট, কলিকাতা । 
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বিছ্ুমিল্লা। প্রভুর নাম আরম প্রথমে । আদ্য মুল 
শীর দেই শোভিত উত্তমে ॥ প্রথমে প্রণাম করি এক 
করতার ॥ . যেই প্রভু জাবদানে স্থ/পিল মংসার ॥ করিল 
পর্বত আদি জ্যোতীর প্রকারশশ। তাঁর পরে প্রকটিল 
সেই কবিলাস ॥ সুজিলেক আগুন পবন জল ক্ষিতি। নান 
রক্স সুজিলেক করে নানা ভাতি ॥ সুজিল পাতাল মহি 
ব্বর্গ নরক আর। স্থানে স্থানে নানা বস্তু করিল প্রচার ॥ 
সুজিলেক সপ্ত মহী এ অপ্ত ত্রহ্মাণ্ড। চতুর্দশ ভূবন সুজিল 
খণ্ড ঘ্ড॥' শৃজিলেক দিবাঁকর শশী দিবা রাতি | সৃঙ্জি 

পল্পাবতী ৮ ২ ৯ 



সত ১ শুঁউি 

লেক নক্ষত্র নির্মল পাতি পাতি ॥ সুজিলেক সুনীতি, 
প্রীক্ম রৌদ্র আর। করিল মেঘের মাঝে বিদ্বাৎ সঞ্চারা 
শৃজিল সমুদ্র মেরু জলচর কুল ॥ সৃজিল দিপিতে ঘুক্তা 
রত্ব বহুদ্বুল ॥ শৃজিলেক বন তরু প্ক্ষী নন সাদ । সুজ 
লেক নানা রোগ নানান ওধধ ॥ জুঙ্জিয়া মানব জপ 
করিল মহত । ভায় আদি নান বিধি দিয়াছে ভোগেত ॥ 
সৃজিলেক নৃপতি তুর স্বথে রাজ । হস্তি অশ্ব নর আদি 
দিছে তার স্বাদ ॥ অুজিলেক নানা দ্রবা এ ভোগ বিলাঙ্ 
কাকে কল্প ঈশ্বর কাহাঁকে কল্পদান ॥ কাকেকল্ল সখ ভোগ 
সদত আনন্দ। কেন দুক্ষী উপবাঁসি চিন্তা যুক্ত ধন্দ ॥ 
স্বপন প্রসার হেতু সুজিল জীবন । নিজ ভয় দর্শাইতে 
শুজিল মন্রণ ॥ কাঁকে কল্প ভিক্ষুক কাহাকে কল ধনি। 
কাকে কল্প নিশুণ। কাহাকে কল গুণি॥ সুগন্ধি শজিল 
প্রভূ স্বগ' আ ডি লতে। নে হুঃস্ধ নরক জানাইতে: ॥. 
মিষ্টরস সুজিলেক কপা অনুরোধ । তিক্ত কটু কমা সৃজি 
জানইল জরে রঃ পুশ সদ নধু গোণত আকার । 
শুজিরা সক্ষিকা কল ত ক প্রচার ॥ সুরান্থর রাক্ষস গন্ধর্থ 
অপর! কাট পিপীলিক। আছি যত চরাডর ॥ বনতি 
অঙ্কর তিন বাধ্য ১ | রা ধারী যত আর স্থাবর 
জঙগম ॥ অষ্টাদশ সহজ বরণ অনুপাম। ভূপতি বলিতে 
হৈল দিদ্ধি মনক্কাম | এতেক শৃজিতে ভিল না হৈল 
বিলম্ব । অন্তরিক্ষ গঠিয়া রাখিছে বিনিস্তভ্ত ॥ কাকে কল্প 
নির্বলি কাহাকে বলি আর । হাড় হস্তে নিম্ষিরা করার 
পুনি হাঁড় ॥ শৃজিতত অনন্ত বূপনাহি বন্দ ছন্দ। তাহাকে 
বান্ধিয়া পুনি করে কেশ বন্দ। সেই ধনপতি নব" যাহা 



ক ৬১ ৯, 
সংসার। নকলের দেয় দান না টুটে ভাত্ীর ॥ গুরু করি 
পিপীলিকা বর শুরাকার। কীকে নাহি বিশ্বময় দিয়াছে 
আহার ॥ নকলের উপরে তাহার দৃষ্টী আছে। কিবা মিত্র 
কিবা! শত্রু কাকে নাহি বাছে॥ হেন দাতা আছে কোথা 
শুন জগ জন। ন্বাকে খাওয় পুনি নাখায় আপন ॥ 
জীবন আহার দানে করিছে আশ্বাম । সকলের আশাপুরে 
আপনে নৈরাস ॥ যৃগেং করে দান না টুটে ভাতার ।জগ 
জনে যেই দেয় ' সেই দান তার। আদি তান্ত সংসাঁরেতে 
মেই এক রাজ! । ভ্রেলোকোর জীব জন্তু করে তীর পুজ।॥ 
সবান পরসে যেই সেই দে ঈশ্বর | যারে চাহে তারে ছায়। 
করে রাজা ধর ॥ নৈরাস করয় তিলে রঙ্গের প্রথান। আর 
কেহ নাহি ভীর দোসর সমান ॥ পর্থত করয় রেনু দেখে 
সর্ব লোকে ॥ হল্ডিরে করয় পিপীলিকা ঘমজোগে ॥ যেই 
ইচ্ছা! শেই করে কেহুনাহি জানে । মনবুদ্ধি অন্বধন্ধ তাহার 
কারনে ॥ সেই সে মকল গড়ে নকল ভাঙ্য় | ভাঙ্গিয়া গঠয় 
পুনি যদি মনে লয় ॥ অলক্ষ্য অবর্ণ অন্ত রূপ সেই কর্তা! 
তাহাহন্তে সেই দে জানয় জগহর্তা ॥ প্রকট গোপত আছে 
শবাকারে ব্যাপি। ধান্ধিক চিনয় তাকে না চিনয় পাপি॥ 
তাতে মাত্রি দ্বার পুত সকল বজ্জিত । দোসর কুটন্ব নাহি 
বিপদের হিত ॥ আপনি সজক সেই নাহয় শজন | যেন 
ছিল তেন আছে থাকিবে তেমন ॥ যেই জন আন ভাবে 
সেই মুগ অদ্ধ। দিন চারি বিলম্বে মরিবে হই জগ্ধ ॥ যে 
ইচ্ছ রে করিব করিব সেই ভাব। বুঝিতে না পারি কেছ 

পচয় লাভ ॥ এহি বুদ্ধি ছিল প্রভু করিয়া যেজ্ঞান। 
যেন মতে কফোরানেতে করিছে বাখান 1 বিনী জীবে জিয় 



ক ৯২৯, 
বিনী করে সব কর্ম । জীবছিন কর্তা সেই কে জানিৰ খর্ঘ॥ 
অক্ হিয়। বিনে প্রভূ কর্ণ :রিনে শুনে। হিয়া বিনে ভূভ 
ভবিষ্যৎ সবগুণে ॥ চক্ষ, বিনে হেরে পন্থপাখ! রিনে গতি 
কোন রূপ মম নহে অনন্ত মুরতি ॥ স্থান বিরঞিষ্ঠীত মাত্র 
আছে সর্বঠাম। ূপরেখা বহুত নিরমল নাম ॥ কাহাকে 
নিমিষে সর্থ ঠামে ভরি পুর) দ্ৃর্টি মাত্র নিকটেতে চক্ষ 
হস্তে ৮ ও আর যত দিয়। আছে তত রা | নাস্ি 
জানে ঘুর্খ ভার মর্ম কদাচিত ॥ দরশন হেত দিয়া আছে 
চক্ষ, জ্যোতি | শ্রে'তি হতে দিয়াছে শ্রবণ মাঝে আোতি ॥ 
বাক্যবট র্ হেতু রমনা প্রশাদ। হাব্য লাগি দর্শন লইাতে 
নান। ত্বাদ ॥ সুন্বর নির্বিতে করিয়াছে কগু দান। হস্ত পদ 
আ(দি প্রভু দিছে স্থানে স্থান ॥ ভিন্য২ রাজ্যে নিজুজিছে 
সবাকারে 1 একের কর্তব্য আনে করিতে না পারে ॥ এ 
সবরত্ব পাইয়।ছে জ নেং | তথা পিও দাতার রা কেবা 
জানে ॥ যাহাকে করিছে প্রভ় একরভ হীন । সেই ষেজানায় 
মর্ম হই অতি ্ীণ। ॥ ঘৌবনের মর্ম জানে যাঁর জীর্ণ কায়। 
সুস্থ অর্থ ন। জনে শুদ্ধ যাঁর গায় ॥ মুখ নী তঃখ বিলে 
ন। জানে রাজন । বঙ্গ জনে মাহ জানে এ্রমব বেদন ॥ 
অনেক অপার অতি গ্রতুর করণ! কহিতে অপুর্ব কথা না! 
যায় বর্ণন ॥ শগ্ত মহি শণ্ত স্বগ রক্গ পতি মত শপ্ত শুন্য 
ভরিষদি শজয় বেকত ॥ এশপ্র সাগর আদি যত নদনদী | 
দিঘি পুর্ণ কুপ মহি হয় বদি ॥ ঘত বিধি নব রা আর 
বক্ষ শাখা । যত লোম; বলি আর ফ্ত পক্ষি শাখা ॥ পুথি 

বীর যতরেনু স্বর্গে যততার।। জীববস্ত্র স্বাশ আর বরীখের 
ধার! ॥ জোগেং বধি বদি অস্তুত লেখয়। স্তর ভাগের 

তত ও 
রি 
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তি 
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ক এত স্ 

এক ভাগ নাহি হয়।। সংলারের গুণি ঘন্ত গুণ প্রকাশিল। 
এই সমুদ্রের এক বিন্দু না লিল ॥ বন্ধ গুণ বন্ত স্বামী যেই 
ভাব হয়। বন্ধ গুণ জ্ঞাতা গণি নিমিষে শাজয়॥ বর্ণন না 
ধায় যার সজন অপার কেমতে বণশীব সেই সৃজ্ঞন তাহা র। 
বুদ্ধির প্রকাশ গোর তত হ্বর নাই। অন্তত কমতে তোর 
করিব গোসাই ॥ ভাবিতে চিন্তিতে বুদ্ধি পাই পরাঁভব। 

সেই পথে জন্কো ঘোর যনের মন্ধব ॥ রুপাময় স্বামী বলি 
আনে একা গা | তেকারনে কবি কুলি নিতি ৭ গায় ॥ 
কৃপায় নম্বরে ঘি উষটী তরক্ষ 1 কুসতি দরিদ্র হুঃখ মেন 
হয় ভক্ত ॥ এই রুপা কর রর দয়াল চরিত । তোমার 
সখার গুণ গাহিতে কিঞ্িৎ ॥ পুর্বেতি আছিল প্রভূ 
£নরূপ আকার ! ইচ্ছিলেক নিজ সখা করিতে প্রচার ॥ 

নিজ সখা সোহাম্মদ প্রথমে সজিল।। সেই সে ক্োভতির 
সুলে ভূবন নির্মিলা ॥ দে সকল জ্ঞান কথা ঝছিতে অপার 
স্বঘূখে পুস্তক কথ? আছে অতি ভার ॥ তাহ্থান রা 
প্রভূ শ্জিল সংসার । আপনে কহিছে শ্রড় কোরাণ 
মাঝীর ॥ যেই দ্বীপ জ্যোতিতে রি নত্রিভুবন | হইল 
নির্শল' জ্যোতি পাতক নাশন ॥ ঘোরকার ছিল পন্থ নর 
পাপ লীন । পুণ্য প্রকাশের হেতু হল তানি দিন ॥ অঙ্কুল 
ইঙ্গিতে যাঁর চন্দ্র দুই খণ্ড। ঘন মাল! যার শীরে ধরে নেব 
দণ্ড ॥ বন ম্বগ যাহার লগ্নকা আর পিয়া । বনাস্তরে যাই 



ক্ ১৩ ক 
লঙ্জিত বসব ॥ সাদ উমং দার নাম, রূপে গুনে অনুপাম 
মহ। বুদ্ধি ভাগ্য অন্থরেক। দেখিতে সুচারু মুখ, লোকের 
নয়ান সুখ, জিনী পুর্ণ চজ্জ পরতেক ॥ লল্লাউ উজ্জল শশী, 
পিউ সবরিশে হানি, কটাক্ষে মৃহিত জবাকুল। সু লোচন 
প্রুভ। ভানু, হেম কান্তি জিনী তন্থু পদ্য যিনী চরণ রাতুল ॥ 
শ্দূত মধুর ভ্যান, ক্রোধানলে » রি পাত্র গিত্র তোষয় 

অসীম । ধর্ম ঘিনী যুধিকির, দাতি; যিনা কর্ণবা বীর, প্রভাপ 

শমাঁন নহে ভীম ॥ হেন গ্রহে রত্ব খ পু সদ্ধ স্বণের পাট, 
শ্বেত রক্ত মাক ঈশ্ব র। হয় গজ টি শ্ষিতি করে উল 
মল, অসমুদ্র মভিম। শিখর ॥ ঘবে রাজ্য অধিপতি, আহারে 
করয়গতি, রভু চতর্দোল জারোছন। ক্ষনে চড়ে করি কাঙ্ধে, 

[না ছন্দে, যেন এরাবত শত্র মেন ॥ শ্বেত বর্ণ 
রা 8০১ গগণ চি রত্ব মুক্ত; যড়িত বিস্তর । নুপ 
স্তাবিত রা কর মান্তশুশশি,. সঙ্গেকরি তারকনিয়র | 

নানা বর্ণ নানা হত্র, জিডি প্র শত্র, ডপারে চামর শোভা 

পর 
বাঁশি নজ বল.ধার। জূপে আ্ববয় নয়ন ॥ চলে অশ্ব গজ ঠাট 
রূন্দিয়! ম। কুত ব তবাঠাগনে আবরে পদরেনু । তমিন। পরসে 
ধারা, অদ্রমন চক্মতারা, দিবশে আলোপ হয়ভান্গু॥ পর্বত 

ধুলির মত তহু ₹ ক্ষ হীন পীঁত,জল হান হয় নদিত্বর ৷ অত্র 
গামী শাঞ্চারয়, মধ্যেতে, কোর্ছম হয়, পাছে গ্রামি খুলায় 

খধোশর ॥ নান। বর্ণ নৌকা শাজে, নাহি শম ক্ষিতি 

মাঝে, গলিয়া অগন ডিক্ষা রঙ্গে | শনুপা নানান 
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ভাতি, মচুয়! গোরাপ পাতি, জালিয়। নায়রি নানা রজে ॥ 
কোষদা আহুৃতি ভাল. ফেরাক্ষির বজ সাল, সাতাইশ 
পাঠল! অংসদার। সুন্দর খেল রঙ্গি, পিক সব সরি ভঙ্গি, 
মগদের নানা বণ জার ॥ নুপতি চরণ যত, সুবর্ণ মুণ্ডিত 
তত, সম্বখেহ ঠেকে চক্ষু তার) । দিব্য বন্ম আচ্ছাদন, চামর 
নাঁচিতে ঘন, স্থানে মুকুতার ছড়। ৮ঘত ভাও যার শিক্ষা, 
প্্ণী যেন ধরে পাখা, ঘ্বণায় নাচায় সিদ্ধু জলা । সমুখে 
ফেললে শর, শ্বর যায় ছুরান্তির, যেন চলে চঞ্চল চপলা ॥ 

যত লোক দগ্ুধারি, বরব হুরস্ত কারি, করতুলি করে নিলে 
দন। ন্পতির শত্রশয়, একাপ্বর করেক্ষয়, তুমি সব আইন 
কি কারণ ॥ হেন বন্যা অধিপতি, হুঃখিত জনের গতি, 
নপ্ সম্ট নপ মহাশর । প্রথম যৌবন কাল.তাহাতে মেদনি 
পাল, অতি পুণ্য ভাগ্য বশে হয় ॥ নানা দেশে নানা লোগ 
শুনিয়। রোনাক্ষ ভোগ. আইসেন্ত নূপ ছায়াতিল। আরবি 
মিশির স্তামি, তুরুকি হাবেসী রুমি, খোরামনানি উজেগ 
নকল ॥ লাহ্ছরী মুলতানি দিন্দি, কাশমিরী দক্ষিণী .হিন্দি, 
কাম রোপি আর বঙ্গ দেশী । অহুপিহ খুতঞ্চারি, কানাই 
ময়ল। বারি, অছন্দরী কর্ণাট কাবাসি ॥ বহু সেখ সৈয়েদ 
জাদা, মৌগল পাঠান ঝুদ্ধ', রাজপুত্র হিন্দু নানা জাতি 
তভানি করম! শ্যাম, ত্রিপুরা কুকির নাম, কতেক কহিব 
ভাতি২ ॥ আঁরমানি গুলন্দা, ডিনার ইংরাজ, কাণ্টিমান 
আর ফান্শিশ। কামরিভ ফাসমানি, চোলদাঁর নশরাণী, 
নানা জাতি আর প্রতং কেচ ॥ মগধের ঘত সৈন্তা, সর্থ বলে 
অঞ্গণ্য, সংখ্যা নাহি কপট অপার । মহত্ত অমর্তগণ, ছত্র 
ধারি জনে জন: শুদ্ধ ভাবে নৃপ-পরিচার ॥ হেন মহা মহি 
প্ল্লাবতী ূ ৮ ৩ 
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রাজা, নৃপ বে করে পুজা, মিত্র পালে শত্রুর ধভক । 
মর্যাদা কপার সিন্ধু, অনাথ জনের বন্ধু, ম্যায়বন্ত সংসার 
রক্ষক ॥ অপার মহিম। গুণ কহিতে ন। পারি পুণ , আমি 
অন্পবুদ্ধি সতিশয়। এই সে মনেরনাদ,নদা করি আন শীর্বাদ, 
জন র্তি উন্নতি বাড়র ॥ যত কাল চত্র শুর, সংসারেতে 
ভরি পুর, আর, কুতি বাঁড়ক দদত। শুনি নুপতির ঘশ, 
দেবতা হউক বশ, শক্র হীন হউক জগত । 

শ্ম কৃতি মাগনের বয়ান । 

রাগ জ্ঘক হন্দ। যখনে আছিল রদ্ধ নপ হাধিগতি | 
ত শিনি কন্য! রাজ গৃহে উপূনীতি ॥ জূপে গুণে স্রুল- 

ক্ষন ভাতিজ্জান বন্ত | ধর্মে কর্ধে শুভ মম্মে অতি স্তঅহন্ত 
পরম শ্রন্দরী কন্যা ভতি স্চরিতা | বহু তি 
পোধিল রাজি স্ততা ॥ বন্ধ ধন রক দিল বহুল ভাশ্তার। 
বহুল কিছ্কর দিল বধ পরিবার ॥ কন্যার সৈটৰ দেবি 
নরপতি । এতেক সম্পদ সম দিব কার প্রতি ॥ একু না 
পুকুব আছিল সেই দেশে । মহাসতা ঘোসলগান মিদ্দিকের 
বংশে ॥ নানা গুণ পারগ মহন্ত কুলশীল। তাহাকে আনিয়া 

ডি জু 2. “সি নৃপ কন্য। সম্পিল। বদ্ধ নরপতি যদি হৈল সর্গপুরি । সে 
কন্যা টহল জান মুখ্য পাটেশুরী ॥ শৈশবের পাত্র দেখি বনু 
নেহ ভাবি । মক্ষপাঞ করিয়া রাখিল মহাদেবী ॥ এবে তার 
নাম গুণ কর অবধান। কিঝিৎ কহিব কথা শুন বুদ্ধিমান ॥ 
রাজ ত্বর্ণ মতি ছিল বড়ই ঠাকুর । প্রভাতে মাগিয়া পাইল 
কুলদেব শুর ॥ অভুস্থানে মাগি পাইল প্রাথনা করি। 
তেকারণে মাগন ঠাকুর নাম ধরি ॥ ত্বজিবে থাকিয়। কন্য। 
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মতি মহাশয় । নিজগুণে পাই ছিল বাপের ৫ ॥ তখনে 
হইল মহাঁদেবী মক্ষমন্তু। কতেক কহিহ কূপ গুণের মহন্ত ॥ 
চর্বাদল শ্যাম তনু মুখ পুর্ণ চন্দ । দেখিয়। সুহৃদ জন হৃদয় 
আনন্দ ॥ সুন্দর ঘগদ পাক মস্তডরকে শোভিত । নবঘন জিনি 
যেন চন্দিমা উদিত ॥ দ্বিতীয়া র চন্দ জিনি লল্লাট শ্ীখণ্ড । 
ত্রিভক্ষ ভঙ্গিম। ভুরু কামের কোদণ্ড ॥ চালনি দোলনী 
নেত্র £লভি কলাচর 1 ইঙ্জিতে কটাক্ষ কুল বধ, মন ময় ॥ 
পি 

৮ (িসন 

[ধনী তি চাকু আবণ যুগল | স্কচঞ্, জিনি ভাল 
নাশিকা কমল ॥ সুরু মন্দ মধুর স্ন্দর মুখ হাসি। স্বধ। রস 
নিশ্রিত চপল। স্রপ্রকাশি ॥ দশন কুমুতাপাতি অধর 
বান্ধুলি। মধ্র শুর ভামনে কোকিল কাকলি ॥ কুস্তবর 
নিন্দিয়। কের পরিপাটি । নিম্মল সুচারু বক্ষ সিংহ জিনি 
কটি ॥ চন্দনের কুন্দে যেন কুন্দিল কন্দপে । শক্রবর্গ নাশ 
হয় ভুজ বুগ দপে ॥ মকমল করতল পদ্ম নাল তুল । চম্পক 
কালক। ছিনি ল্ুন্দর আক্রল ॥ শ্বেত নখ পাতি কিবা শশী 
শিল্ফলক্ | স্বেত ধারি দান নদী করতল অঙ্গ ॥ গজ বর 

শুগু জিনী স্রললিত উক্ত । লঙ্জিত গমন ডি কদলিক। 
তরু ॥ চক্ষ মৃক্ষ সম নহে ভাবিয়া কমলে । লজ্জা পাই 
রহিলেক চরণ যুমালে সার সুজিত রূপ নু অনন্ত 
তাহাতে করিল বিধী ন। এ আরবি ফারসি আর 
মঘ1] হিন্দুয়ালি। নানা গুণে পরাণ সঙ্কেত জ্ঞাত গুনি ॥ 
কাব্য অলঙ্ক(র জ্ঞাত। হস্তে গা | শিপ্প গুপ মহৌ- 
বধ নানাবিধি শিক্ষা! ॥ দেব গুরু ভক্ত মিত্র বান্ধব পালক । 
ইঙ্গিতে বাঞ্চিত পুরি তোষর যাঁচক ॥ দান কালে শক্রু 
মিত্র 'এক নাহি চিন। সকলকে দেওভ্ত আপনা কিবা 

ও * 
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ভিন ॥ ধর্ম ভাব সদ চার মধুর আলাপ। না; জানেন্ত 
রুপিনতা অধম্মিতা পাপ॥ পর উপকারি অতি দরাল 
হৃদয়। হিংস কারি না করেস্ত লোক ভপচয় ॥ মহাঁদানি মহা 
মানি মহা! লাহমিক । আহিংনক আন্তে শুন্য মধ্যাদা তাধিক ॥ 

সেই £কিছু নিরাঞ্জনে কহিছে কোরানে । সেই কর্ম নিত্য 
রুত্য অন্য নাহি নমে॥ নিন্দা চর্চ। বঙ্ছ্িত নাহিক সট 

কথা ॥ সু-শিক্ষক জনের খণ্ডার মন ব্যথা ॥ গুলম। নৈয়েদ 
সেখ যত পরবাশি। পোশস্ত জদর করি মনে ন্েহ বাসি ॥ 
কাহাঁকে খতিৰ কাকে কজেনম্ত ইমান নান। বিধি দানে 

সবে পুরে মনক্ষা্ ॥ নৃপ ক্রোধে বত লোক হর ছত্র- 
কার। তাহার শামনে আদি জয়ন্ত উদ্ধার ॥ গুণের সমুদ্র 
সংঞ্ুরিলে নাহি কুল । আমি টি বু্দি তার মৃহিম। বহুল 

পরে ঘন সাদ ভাবিয়া চিন্তিয়া মনে 

০০ 
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রা ১52 এ ৫ ১ করি আশীর্ষাদ ॥ দীন পরমায়, হউক শত বিংশ অব । 
দিগান্তরে পুণ্য হেক উপ কাত শব্দ ॥ শুক্লপক্ষ চন্দ্র তুল্য 
রী 2 & টি ৃঁ এ বুদ্ধি হৌক ষশ। তাভার গুণেতে হৌক দেব নব বশ॥ 

সর মণ্ডরয। 16 রহ্নুক টি টি মপ। 

জন । অক্ষরে২ কহি চন পাপ, ॥ হালের ম আকার 
র ভাঁগোর গকার। শুভযোগে নক্ষত্র কির নকার 

এ তিন অক্ষরে নাম মাগন সস্ভুবে । রাখিলেম্ত মহাজনে 

অতি মনশুবে ॥ আর এক কণা শুন পুত সকল কাব্য 
শাস্ত্র ছন্দ মুল পুস্তক পিঙ্গল ॥ পিক্রলের মধ্যে অক্ট মহা- 
গুণ মূল । তাহাতে মাগন অবেবুঝ কবি কুল ॥ নিধীস্থির 
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কল্প প্রাণ্ত মগন ভিতর । মগন মাগন এক আকার অন্তর 
আকার সঙ্গোগে নাম হইল মাগন | অনেক মঙ্গল ফল 
পাই তেকারণ ॥ এখনে আপনা কথা কহিব কিকিহ। 
পুহ্তকের সূত্র এবে শুনহ পণ্ডিত ॥ 

আলাওলের কাঝ্ের বযান। 

মুল ক ফতেয়। বাদ গৌরতে প্রধান । তখাতে জালাল 
পুর আতি পুণ্যস্থান ॥ বন গুণবস্ত লোগ খলিফা গওলমা | 
কতেক কহিব সেই দেশের মহিম।॥ মজিলিস কুতুব 
তাহতেতি অধিপতি । আমি হীনদীন তান পাত্রের সন্ততি ॥ 
কার্ষা হেতু ঘাইতে পন্থে বিধির ঘটন | হাক্ষাদের নৌকা 
সঙ্গে সু দর্শন ॥ বহু যুদ্ধ আছিল সহিদ হৈলো। তাতে । 
রণক্ষেত্রে শুভযোগে আইলুষ এথাতে ॥ কহিতে অনেক 
কথা দুঃখ ভাপনার 1 রোপাক্গে আসিয়! হৈলুম রাজ আচ- 
ওর ॥ বৃহ মোনলমান স্ব সঙ্গেতে বৈসন্ত | সদাচার 

পণ্ডিত কুলীন গুণবন্ত ॥ সবে কুপা' করেন্ত কি বহু তর। 

আলিষ গুল্ম রহি করেনত আদর ॥ মক্ষ পাটশ্বরির 

আমত্য মহাজন। সত্য বাদ কয় কারুর ত্ ॥ 

ভাগ্যদয় হেল মোর বিধি প্রসনে । দুঃখ নাশ হেতু তান 
সহিত মিলনে ॥ অনেক আঁদর রা বন্ধ সম্ভীষণে । সদত 
পোপনত মোরে বন্থ অন্ন দানে ॥ স্বধুর আলাকে বস হৈল 
মোর মন। তান গুণ সূত্র হৈল গুভাতে বন্ধন ॥ গুণি গণ 
থাঁকন্ত তাহার সভা! ভরি | গীতনাট যন্ত্রতন্ত্র রঙ্গ ঢঙ্গকরি ॥ 
নানান প্রসঙ্গ কথ! কহিয়া সরদ । তান সভা মধ্যে থাকি 
হৈয়। সভাসদ ॥ এক দিন মহাশয় বসিয়া আসনে । নানান 
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প্রসঙ্গ কথ! কহে গুণিগনে ॥ কেহগাঁয় কেহ বায় কেহ খেলে 
খেলা । স্ধাকর বেড়ি যেন তার! গণ মেল'॥ হেন কালে 
শুনি পদ্ম।বতীর কথন । পর্ণ হরিষ । (হলো পাত্র বর মন ॥ 
কোতুকে আদেশ কল্য পরম হরিবে । পান্থ দিজরাজে যেন 
অমিয় বরিধষে ॥ এই পদ্মাবতী রূমে বদ রস কথ | হিন্দ্ু- 
স্ক[ন" ভাঁশে শিখে রটির ছে পোথা 1 রোশাঞক্জেতে আন- 

লোক ন। বুঝে এভাশ। পয়ার রিলে পুরে ৭১০ আশ 
যেহেন দৌলত কাজি চক্্রশি রচিল। লস্কর উদ্দির আ!শ- 

| টি র্ আজ্ঞা! ধর | | 
। 

দুল রি 
০ বস ০৬ দর বি? ৮৯ ॥ রি ০৫ লেস পু চু উদর নব লে ছেন কথা শুশি মনে বহু শরজা করি ॥ তাহার আ 

| 

এ রফে আন্ঞ! দিল ॥ তেন পদাকতি রড মে শপা্প উর জপ, 
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পুরিয়। মস্তক । হিকার কৈল্য আনি রচিতে পুস্তক ॥ 
বিঘন্ষি চাহিল পাছে আছি জন্প বুদ্ধি। কিমতে জানিব 
এই রডনের শুদ্ধি ॥ অনেক ভাবির। মনে চিন্তিল উপায় । 
তাঁন ভাগা বশ কতি আচঢর সদায় ॥ সেইবলে রচিল পুস্তক 
পদ্]াবতী | নিজ বুদ্ধি বলে নাহি এতেক শকতি ॥ এক্ষনে 

খল শক্রসঘ 
হয় । কিং ন। বুঝি পুনি বহুল দোদয় ॥ ন। বুঝিয়া কৰি- 
তেরে বলে মন্দ ঠী পদ এক রচিবারে হয় অন্দ ধন্দ ॥ 
কাব্য রত জতেক লুটিল অগ্র গামি। পিষ্ট গামি হৈয়! 
তথা কি পাইৰ আমি ॥ তবে কিব৷ প্রভুর ভাণ্ডার নাই 
উন। যত হবে ততবাড়ে এই মহাগুণ ॥ এইভাবি কবি পাছে 
করিলে পয়ান। ভাল মন্দ বলে মেই না শুনিল কান ॥ 
হৃদয় ভাশার মাঝে যতছিল পুষ্রি । মুক্তা ব্যক্ত কল্য তাহা 
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জিব ভ! করি কুঞ্টি ॥ বচনের কহিবারে মনে করি আস। 
কি জানি ম্বরস হয় নতুবা কর্কস ॥ বচন পদার্থ অতি রত 
সমুতুল। ত্রিভুবনে দিতে নারি বচনের মুল ॥ বচন সঞ্জোগ 

হয় নরপশু রি বচন অন্তরে মুর্খ পর্িতের চিন ॥ বিষ 

তুলা বচন বচন শুধারন। বচনে রচনে খুনি দেব হয় বশ ॥ 
এ বেদ পুরান আঁ চা যতো মহামন্ত্র । বচনে শুবম পনি যত 

যন্ত্র তন্ত্র ॥ বচন অধিক রত্ব যদি সে থাকিত। টি বচন 
ভূমিতে না নামিভ ॥ ভার মাঝে প্রেমকথ। মাধুষা অপার | 
তোম ভাবে অংলার সুজন কর তার ॥ প্রেম রি ভাব নাহি 
ভাব বিনে রস ভিজডবানে যত দেখ জে হস্তে রস ॥ যাও 
ছাদে জান্মলেক জেমের অঙ্ক র। ঘুক্তিপদ পইিল সে সবার 
ঠাকুর ॥ ০ হজ ভাত বিরহ তিনক্ষ | পর্ধহক্ষতী 

বিরহি নিলক্ষ পঞ্ন্বর ॥ যার ঘটে বিরহের জ্যোতি 
কির রাহ 2 

প্রকাশিল । শুক্ষ সুক্ষ প্রতি তার আপদ ভঙিল॥ 
শিক পল সস ৯৯) পিপি সপ পপ ১৯৬, বিরহ আনলে যাঁর দহছিল। পরাণ । পিতল আক ট কবে 

্ী ক বি সা 7528 
হেম দরশন ॥ শাঁভার বচনেছয় বিরাের সায়া ॥ কিক তার 

ভভ্যাভর। গোপ 

বিরহের লক্ষে কণে নু 

রে তাঁর এল যি ৪ রা চ্দো শ. সুর্স সুক্ষ হা
 । এ ৭ 

প্রেম ক | প্রেঘেতে যা জং রূপ প্রেমেতে টি ॥ 
প্রেষঘুল ব্রিভ্ুবন বত ঢরাঁচর | প্রেম তুল্য বস্ত নাই পৃথিবী 
ভিতর ॥ প্রেম কৰি জালা: প্রভুর ভাবক। অন্তরে 
প্রবল পুণ্য প্রভূর আসোক ॥ বঞ্চিৎ পুরান হেতু গুরু 
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নরহন। অঙ্বচক্ষে জ্যোতি হৈল জ্ঞানের আঞ্জন॥ কাটীল 
মনের ঘোর শক্তির রুপানে । রন নাতে রম হৈল প্রেমের 

কনে ॥ প্রেম পুথি পদ্মাবতী রঙ্গিতে আশায় । অসাধ্য 
সাধন মোর গুরু কূপাময় ॥ প্রেম প্রতি রাঁসিকের করয় 

আশায়। একান্ত সাধন তার গুরু দিবে জয় ॥ ভকাতি 
প্রণতি করি মাগি এছি বর। শুনি গুনিগণ মনে হউক 

আদর ॥ 

এই পুনে বউ পন্ন হওনের কথা । 

রাঁগ লাঁচাজি দীর্ঘ ছন্দ । শেখ মোহাম্মদ মতি, যখনে 
রচিল পুঁথি, সংখ মপ্ত বিংশ নব শত । চিতা ওর ঘর, 
রতমেন নৃপবর, খে শুনিয়। মহত॥ যোগী হৈয়া 
নরাধিপ, চলিল সিন দপ, যোল শত কুমার সঙ্গতি । 

লক্তিবন খণুবাট, উন্তরনিংহন ঘাট. নৌক। দিল নৃপ গঞ্জপতি 
দিংহল দীপেতে শি, নানা বিধি দুঃখ পাইয়া, বু যত 
পাইল পদ্মাবতী 1 পক্ষী সুখে শুনি কথা, নাগমতি চিন্ত। 
যুক্তা, নি দেশে চলিল নূপতি ॥ সাগরে পাইয়া ক্রেশ. 
পাইল চিতাওর দেশ, দেশ কশ্য বহু উৎ্ন আনন্দ । রাঘব 
চেতন ৭ অবিঘন্থি কহিবাশী, পর্তিপদে দেখাইল চান্দ 
তত্ব জানি নৃপবর, পুনি কৈল দেশান্তর, যাইতে হৈল 
কন্যা দরশন । বহুল আনন্দ মুনে, করের কঙ্কন দানে, 

পরিতোষে পাঠাইল ত্রাঙ্গণ ॥ ছোলতান আলাউদ্দিন, 
দিল্িশ্বর জগদিন, প্রচণ্ড প্রতাপ ছত্রধর । খণ্ডিত ব্রাহ্মণ 
তথা, কহিল কন্যার কথা, শুনি হরষিত নৃপবর ॥ আজ! 
নামে বিপ্রৰর, পাঠাইল রাজ্যশ্বর, কন্যা মাঙ্গি রত্ুদেন 

রি 
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স্থানে। পদ্মাবতী না পাইয়া, শ্রীজা আইল পলটিয়া, 
শুনি সাহা ক্রোধ কৈল মনে ॥ বহুল মাতঙ্গ বাঁজি, চতুর 
রঃ মাঁজি, গেল চিতাঁওর মার্িবারে । ছাদশ বৎসর রণ, 

ছিল অখগ্ুডম, রততসেন ধরিল প্রকারে ৪ দিলিশ্বর 
শে আই ইল, নৃপ কারাগারে খুইল, তাড়না করিল নান 
ভাঁভি। গৌরা বাদিল। ছিল রত্ুলেন ঠাম, মুক্তক 
“পট যুকতি ॥ চিভাওর দেশে আসি, বঞ্চিলেক স্বখে 
নিশি 1, পদ্মাবতী সাঙ্গ রি রঙ্গ 1! দেওপাল নৃপ কথা, 

[াবতী ঘবখে তথা, আনি নুপ মন হেল ভঙ্গ ॥ সর্বারস্তে 
1 গিয়া, দেওপাল নংহাঁরিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে আইল নৃপতি ৷ 
মাস দিনাম্তর, মৈল রত নৃপবর, ছুই রাণী সঙ্গে হৈল 
॥ পুনি সাজি ছিলিশ্বর, আলি চিতা গর গড়, চিতা 

ধর্ম নেথিল! বিদিত | সতীগত্তিপদ্ধাবতী,শুনিসাহা মস্থামন্ডি 
মানাহইল পরম রা ॥ চিতারে ছালাম করি, দিলিশ্বর 

1 

৮০৯ ৃ . 

শয্যার ৬. 

ঠি রগ 
এ 

-খ হে 

গোল ফিরি, পুস্তকে এহিঃবিবরণ । মহাধির পাব্রবর, নান 
গুপণ বিদ্যাধর, শ্রীযুত ঠাকুর মাগন ॥ তাহান আরতি 
ভাবি, আলাওল্ কবি, রচিলেক স্ররন পয়ায়। শুর 
শশী বায় জল, যত দিন ক্ষিতিতল্,নামরুতি বহুক সংসার । 

জ্জিল 'দিপের বয়ান । 

বাগ রর ছন্দ । কাব্য কথ! সকল স্ম-গন্ধি 
ভরি পুর। হুরেত নিকট হয় নিকটেত হুর ॥ নিকটেতে 

' জেনো পুস্পের কলিক।। ছ্রুরেত নিকটে মধু ঝাপে 
পি পীলিক ॥ বন খণ্ডে থাকে জলি কমলেতে বস । নিয়রে 
থাকিয়া ভেকে না জানয় রন ॥ এরই স্মত্রে কবি মহাম্যদ 

করি ভক্তি । স্থানে২ প্রকাশিব নিজ মম উক্তি ॥ 'সিজল! 
পদ্লাবতী ৯ ৪ 
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নিধুর কথা জন আরেসাম। মেই পদ্ধিনির রূপ কারি অন 
পাম. ॥' সার বর্ণ হয় যেন উজ্জ্বল দপপণ । যাহার যেমন রূপ 
দ্বেখিব তেমন ॥ ধন্য সেই দিপ কথা. হেনরূপ নারী । বুপে 
খণে বহু'ষতে কিধি অবস্তারি ॥ সপ্ত দ্বীপ প্রুথিরীর হয় সব 
নরু।কোনদ্বীপ নহে মঙ্গলে. সমস্বর1দিয়া দ্বীপু হিম। দ্বীপ 
সরন্রপ, লঙ্কা ৷ জল স্থল. কুল স্থল মনে করি শঙ্কা ॥ হিন্দু- 
স্থানে ভাবে দ্বীপ নাম এহি বলি। জন্ুত্বীপ পঙ্ক আর সরু 
কেশ সুম্থলি ॥ কুশ দ্বীপ এক, দিপ সষ্টম কহিল । পুণ্পের 
দরিয়াধীপ সপ্তমে পুরিল॥ -নৃপৃতি গন্ধর্ব সেন সিঙ্গল 
নরেস। শত সংখ্যা চক্রে বতী আছে নেই দেশ ॥ কটক 
স্থাপন পুর্ণ বহু সেনা পতি । সপ্ত দশ সহজ তুর 
বায়, গতি ॥ সিঙ্গলের সপ্ত সহজ মাত অশ্ব। গজ 
সৈনা আর নেনাপতি চতুরঙ্গ 7 নিজ ভুজবান ক্ষতি 
পালে নহাবীর | নুপসবে. সগুখে করয় নম শির ॥ যেই জন 
যায়. সেইসি্গল নিকট । যে হেন অমর পুরি দেখায় 
প্রকট ॥ চারিপাশে তাহার সঘন উপবন। উঠিয়! ধরনি 
হতে লাগিছে গগণ ॥ চন্দন স্ুু-গন্ধি তরু মলয়া সমির | 
নিদাঘ সমায় শীত ছায়া স্ুগস্তির॥ অস্তাঙ্গিত হৈলে 
শুর হয় অন্ধকার । ৫সইছায়া পরময় সকল সংসার. ॥ স্ুর্ূপ 
ম্মান অতি তরু মনোহর । সেই ছায়া লাগিরাছে আকাশ 
উপুর ॥ সেই ছায়া! তলে পশ্থি করেন্ত বিআম 1 এই রৌছে 
আসিতে নালয় তার নাম ॥ মনোহর উদ্যান কধিতে নাহি 
অন্ত।. ফলে ফুলে সটরিত সতত বমস্ত ॥ ফল ভরে নম, 
অহি আম-ও কাটাল। বরচল খিরিনি খাঁজুর অতি ভাল ॥ 
'গুয়। নারিকেল. বেল ডালিম্ক চোলঙ্গ । . নারিঙ্গ কমল সোম 



কই ক, 
তীরা কার ॥ জমির তুরজা ভাক্ষ মে বাঁদিঘ। বেল 
শ্রীফল শ্যাদ ফল কলাজীম ॥ অতিচিরি উরিরায়' ক্রেজ 
তেতৈই। আকরোটি সোহাবান গোয়া জলপাই ॥ মেব বিহি 
খোরম৷ সরস নান! ছন্দ । মধু জিনি মিষ্ট সব পুষ্প জিনি 
গন্ধ ॥ দিঘিপুক্ষণি কুপু দেখিতে শোভাকার । মথন তরাসে 
লুকীইছে পরাবার ॥ ছুন্ধ হৈতে সে'তোজল কাফর -নুগন্ধ ॥ 
দরশনে তৃষ্ণ। হরে খাইলে আনন্দ ॥ নির্মল ফটিক ঘাঁট 
দর্পনে উজ্জল । বান্দিগাছ চতুর্দিকে অতি সুনিম্মল ॥ শ্বেত 
রম্ত মউভ ফল দেখিতে সুন্দর ৷ মধুপানে মত্ত হই বঙ্কারে 
ত্রশ্বর ॥ স্থানে২ সুশোভিত দেখি ব্বক্ষ পত্র ৷ রাজহংস বিরা- 
জিত সৌরভ চরিত্র ॥ প্রফুজিত কুমুদিনী অতি মনৌহরা । 
যেন দেখি সুশোভিত গগণের তারা ॥ সরোবরে নামি জল 
তোলয় জিম্বত। উৎলয় মৎস্য যেন চমকে বিদ্যুত ॥ হংস্ 
চক্রবাক আদি চরে জলচর । শ্বেতীস্বেত রক্ত পীত নানা 
বর্ধর ॥ শিশির বিচ্ছেদে, চক্রবাক মন সুখে । দম্পতি 
দিবে কেলি করে মন সুখে ॥ কুবলয় শারস .করয় 
নান রঙ্গ। জীবনে ঘরন জান দম্পতি কাস 1 সঙ্কট 
শরির মরা শুক জল কাক। কারগুব বকমেত শুক 
ঝাঁকে ঝাঁক ॥ কেহ উড়ে কেহ পড়ে পক্ষির লহর 
কেহ নিদ্রা কেহ ঝুরে কেহ ধনিস্বর ॥ অসুল্য রতন মুক্তা 
বৈসে সেই জলে। মজিয়! . ডুবিলে মাত্র পায় ভাগ্য ফলে 
মনোহর পুষ্কণাঁ উদ্যান তার পান। ব্বক্ষ সব হৈল যত 
চন্দনের বাস ॥ আমদেন মরুবক সুগন্ধি মীলতী । লবঙ্গ, 
গোলাপ চাল্পা শতবর্গ জ্যোতি ॥ কেতকি কেশর ও 
বৈজাতি বেলা ফুল। রঙ্গম কাঞ্চন আর মাধবি বৈকুল 
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বদন কুজ। রূপ অঞ্জরি-বালক। কালা ফুল অবিস্তর 

গন্দ বরুবক ॥ নে পুষ্প লাগিয়া বঙ্গ যায় সদাগতি। 

হরিয়া দুর্গন্ধ কত আমোদিত অতি ॥ সর্থলোক, দেখি 

সনে আরতী বুল। ভাগ্যবস্ত জন মাত্র পায় দেই ফুল& 

উপবনে নান ভাষে বলে নানা পাখি ॥ শুনিতে অবণ 

নু দূরশনে আখি ॥ সারি শুক কোকিল শব্দে গার 

শ্ীত। এক স্তরতি নানামতে বলে স্ুললিত ॥ পিউ রব 

পাঁপীয়ানী খেলি করে রোল। বহুভাষে ভিন্গরাজে বলয় 

স্থবৌল ॥ নান।জাতি পক্ষী সবে স্ুললিত রায়: ,আপনে 

আঁপনা ভায়ে প্রভু গুণগায় ॥ স্থানে২ জলপুর্ণ মনোহর 

কুপ। সাক পাঁষাণে অতি বান্ধিছে স্বরূপ ॥ বহু যতে 

নব রত্ দেওীল মাণডব। জি জাতি সন্যানী করর তপ 

জপ॥ “কেহ ব্রহ্মচারি কেহ খষি অবধৌত। নাম জপি 

সুরখির পৈরেন বিভূত ॥ কেহ হরি কেহ নাথ কেহ দিগা- 

্বর। কেহত গোরখ্খের ভেশ কেহ মহেশ্বর ॥ কেহ বৃ 

কেহ বাল্য সাধক ন্ুুজন। কেহ ধ্যানবন্ত কেহ সুধীর 

আমন ॥ নগরের বমতি দেখিতে অপরূপ । তরহ বজ্জিত. 

গৃহ সমান স্বরূপ ॥ উচ্চতর মনোহর সুন্দর আবাস। অমর! 

নগরে যেন ইন্দ্রের নিবান ॥ কিব। রঙ্গ কিবা রাগ ঘরে২ 

সুখি। বাল্য বদ্ধ যুবক নকলে হাম্য মুখি ॥ চন্দনের ্তস্ত 

প্রতি গৃহের অন্তর। পাযাণে রচিত চারু অঙ্গনা সুন্দর ॥ 

শ্বেত্বর্ত লীত বস্ত্র পরয় সকল। কন্তরী চন্দন মেদ নানা 

পরিমল ॥ ঘিরে২ পত্তিত সুজন গুগবান। এক বাক্য শত 

টঁভাষে করেন্ত বাখান ॥ প্রতি ঘরে পদ স্থরূপা সুচরিতা 

টিদখিলে লজ্জিত হয় দেবের বনিতা ॥ চতুদ্দিকে ্্ণ 



চি. তি পি 

রত রঙগতের হাট। মধ্যে ভাগে কাদর্ধ্য বর্জিত শুদ্ধ 
বাট॥ উচ্চগিরি কাঞ্চন রজত কাচ ডাল । নানাবিধ চিত্র 
তাহে করিয়াছে ভাল ॥ হাট সালা স্বগমদ কুষ্ক ম লিপনে 
লক্ষ কোটা পশরা বসিছে জনেং ॥ হিরা ম্বণি মাণিক্য 
মুকুতা গজমতি। পুষ্প রাগ গোমেদ ভদ্রাম নানা ভাতি 
আমোদ অগর মেদ ম্বগ মদ বেনা। যাবত কণ্টক ভিন 
শনি অরি চিনা ॥ ফুলের গোলাব চুয়! চন্দন আগর । জর 
তাঁরি পাটন্বর সুচারু চামর ॥ এহি হাটে বিকা কিনা করে 
যেই জন। আর হাটে তার কার্ধ্য নাহি কদাচন ॥ কেছ 
রঙ্গ চাঁহে কেহ করে বিকি কিনী। কার হয় লাভ প্রাপ্তি 

' কার হয় হানি ॥ ন্ুন্দর পদ্মিনী সবে দেয়স্ত *পসার ॥ 
প্রতি অঙ্গে শোভিত নানান অলঙ্কার ॥ শিরেত কুস্ব 
চির মুখেতে তীম্যুল ॥ রতনে জড়িকর্ণে শোভে কর্ণ ফুল ॥ 
ভুরু যুগু ধন্থক কটাক্ষ তীক্ষবাণ। নয়ান সন্ধানে মারে 
থাকিয়া পরাণ ॥ অলকার পাশে যেন কমলেতে অলি | 

স্বগর্ব কঠিন কুচে শোভিত কাঞ্চলি ॥ কুলুপ লাগায় মনে 
হরি লয় বোলে। বাজায় প্রেমের ফান্দে ফত শত গলে ॥ 
সতোর আঞ্চল বন্ধে করিছে গোপন। খলের মানম 

নছে তাহার কারণ ॥ যে হেন স্বরূপ সব তেহেন চাতুরি | 
নিজ প্রিয়তম। ভাবে মাত্র ত্বাম অরি॥ সুগন্ধি তান্দুল 
কপপুরের খি় পুরি। সুরূপ সুগন্ধি পুষ্প রাখিয়াছে ভরি ॥ 
স্থানে২ পণ্ডিত পঠয় শান বেদ । স্থানেং যোগ কথা আগ 
মের ভেদ ॥ কোন স্থানে নুপ্রসঙ্গ করয় কৌতুকে । কোন 
স্থানে নিত্য কলা দেখায় পাঠকে॥ কোন স্থান ঈব্দ্রজালে 

দেখার কুহক। মিথ্যা বাক্য সত্য করে দেখাইয়া ঠক ॥ 
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পেই নিউ ছ ছটকে -তৌষর রে শ্লাতির: সঞ্চিত, 
হরি লয়চোরে ॥ যেই জন চতুর কৌতুকে দেখে রঙ্গ । 
হরিতে না পারে চোরে মুছে মন ভঙ্গ ॥ অতি উচ্চতর, 
গড় না পরশে দৃর্টি। অধোভাগে নিতান্ত স্থাপন কন্ধ 
পিকী॥ হেটে গড় খাই - অতি সঙ্কট বিকট ।. .কদীচিত 
নির্পাতিত পাতাল নিকট ॥ অধে উর্ধে সে গড় বস্কিম 
নব খণ্ড। উপরে ভঠিলে মাত্র নিকটে ত্রন্ধাণ্ড॥ সুবর্থ 
গড়ের যত কাঙ্গরা অদভুত। তারাগণ মধ্যে যেন সুধির 
বিছ্যত ॥ জিনিয়া লঙ্কার গড় অতি উচ্চতর । যেন দেখি 
রা চ্-মেক্ ধরাধর ॥ নিত্য গড় বজিজিয়। চলয় শশী 

র। বতুধা বাঁজিলে মাত্র রথ হয় চুর ॥ নবদ্ধারে সেই ' 
ট বজের কপাট। রক্ষিগণ জাগায় কুন্দিয়। ভরি রি ॥ 
পঞ্চ কোতগাল সঙ্গেফিরে অন্ুচর । প্রবেশ করিতে 
ছুর্জর তক্কষর ॥ সিংহ গ্রজ ঘুর্তি করি রাখিয়াছে রি । 
দেখিয়। অচিন গুজ পালায়াস্ত ভরে ॥ কনক শিলার ঠপঠা 
উঠিতে সঞ্শারে। বিনি সত্য বলে কেহ নারে উঠিবারে ॥ 
উপরে দশম দ্বার হেটে নবখণ্ড ॥ তাহার উপরে রাঁজ ঘড়ি 
ফাল দণ্ড ॥ ঘড়ি২ ঘড়িয়ালে ঘন ফুকা রয় । ঘড়ি দণ্ডে বিনক্ষণ 
সরুলি বুঝায় ॥ জগতে ডগুনা ডণ্ডে পরে দণ্ডেং। কিস্ুখে 
নিটিন্তে আছ ম্বত্তিকার ভাণ্ডে॥ পল দণ্ডে প্রহরেক দিন 
চলি যায়। পন্থিক নিশ্চিন্তে কেন চলিতে জুয়ায়'& হর্উ 
জালের তুল্য সংসার নিশ্চয় । উর্ধ মুখে ভাবে অধযুখে 
'নিশ্বরয় ॥ - খড়ের উপরে নীর খির ছুই নদী । জল ভরে 
রলামাণে-ষে. হেন ভ্রৌপদী॥ . আর এক কুপ আছে নামে 
মুক্তার । অস্বত সমান জুল কুম কুম কাকুর ॥. ঘেই 



অন্ধ জিয়ে ॥ কাঞ্চনবরণ: চপ নপ্কস্পুন 

তব্ধ শোভে ইন্দের:মিরাদে ॥.সক লগ্ন শাখা সুল'গন্ পল 
মল'। জগজনে অন্ধ করে খাইত€স, ফ॥ - র্যই জন 
নৈই ফল করয় ভক্ষণ 1 শত. অন্ধ জরা জীর্দ সরস লুপ 
ঘরে পরে চারি গজ নৃপতি নিবাস.।- জুবর্ণ নিষ্মিতারু 
সুদ্দর আবাস ॥ পরশ পাষাণ লাগাইছে 'ঘর দ্বার । বূপাবন্ত 
ভাগ্যবন্ত বলবন্ত আর ॥ সুখভোগ বিলাস আনন্দে জনে২.। 

হঃখ:.চিন্তা, বৈরী ভাব নাহি কার মনে ॥ ঘরে২ অকলেরে 
সুবর্ণ চৌয়ারী। বসিয়া কুমার সবে খেলে সারি২॥দার 
বুঝি খেলে যাঁর শুভে পড়ে পাশা ৷ নানা খেলা খেলিয় 

ন্ ছাঁড়ে আশা ॥ .স্থানেং ভাটে পরে কৃতি যে বহুল । 

কোন কৃতি নাহি হয় স্বর্গ সতুল ॥ রাজদ্বারে হস্তী সব 
বান্ধিছে অপার । স্ু-মেজ হইতে যেন জীবন সঞ্চার.॥ 
আমর্থ ভূবগ সব দেখিতে জ্ন্দর । গিরি ,হতে নামিছে 

যেহেন অজাগর ॥ শ্বেত শ্যাম রক্তবর্ণ ধরে মেঘবর্ণ। মদ 
মত্ত গর্থ ধারি বিলুলিত কর্ণ ॥ গজ্জ্ধ ন মেঘের তুল্যবর্থ মেঘ 
কার। স্বর্ণ পা নট শোভে তাতে বিদ্যুৎ সধ্গর ॥ নিস্বরি 
কলুন দন্ত গ্রবক লক্ষণ । আদত গনিত মাত্র ঘন বরিতণ ॥ 

মহাগজ পর্থত ইঙ্জিতে যায়চলি। বৃক্ষ উপাড়িয়া ঝাড় মুখে 

দে ভুলি ॥ নানা দেশে নানাবর্ণ বহু তুরুজম। দৃষ্টি প্রাছে 
করি চলে অতুল বিক্রম ॥ উশ্বাস লইতে স্বর্গে লাগায় ষে 
শিরে। সমুদ্রে যাইতে পদ নালাগ্ুয় নীরে ॥ আরোহণ 
মাত্রে স্থিরনহে কদীচন । অতি লোভে ধরে নখে করয় গমন 

বাউ আরোহণ হয় ধরনি ত্যজিয়া। যথা প্রভু ইচ্ছা যায় 
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নিমিষে চলিয়া ॥ নৃপতির শোভ। অতি সুচার লঙ্গণ । যেন 
ইজ্জ সভ! শোভে অমর! ভুবন ॥ উতুর্দিকে বেঞ্টিত কুটুম্ব 
বন্ধ,গণ। তার মাঝে স্থাপিছে রতন সিংহাসন ॥ সেই সিংহ: 
সনে বৈলে গন্ধর্ব নরেশ। প্রকাশে কমল শোভা দেখিতে 
দীনেশ ॥ কেহং হম্ডক সহিত পড়ে বেদ | কেহ সু-প্রশংসা 
কছে পুরাণের ভেদ ॥ নানারাগে নান! ছন্দে কেহ গায় 
শীত | কেহ২ নানাযস্ত্র বাহে স.ললিত ॥ চন্দন কুসন্ব চুয়। 
কন্তরি কর্ুর। আমোদ 'দৌরভ শোভ! দেশ ভর পুর ॥ 
সুরূপ সৌরভ আর সুগন্ধি পুরিত । দেখিতে শুনিতে শুর 
মনে আনম্দিত ॥ উচ্চতর সপ্ত খণ্ড নৃপতি আবাস। সুবর্ণ 
ভূমিতে তথা সুবর্ণ আকাশ ॥ করপুর সাতুন ঘর স্বর্ণ 
ইটাল। হিরা মণি রতন জড়িত অতি ভাল ॥ নানাবিধ 
চিত্র করিয়াছে চিত্র করে । একমূর্তি দেখিতে নানান ভাতি 
ধরে ॥ স্থানে২ সুবণের আম্ব, স্থুশৌভিত। দিনমণি সম 
জ্যোতি মাশিক্য জড়িত ॥ দেখিতে নির্মল জ্যোতি নৃপ 
গৃহ শোভা । চক্র সূর্য্য নক্ষত্র সহজে হীনপ্রভা। ॥ সপ্ত খণ্ড 
গৃহে সপ্ত বৈকুণ্ঠ দোসর | ভ্রমিবারে ক্ষুদ্রবাট আছয় বিস্তর 
সেই গৃহে শুর সঙ্গে নহত্র পদ্মিনী। সুন্দর স্ুঠীম অতি 
অপ.সর! জিনী ॥ সকমল স্ব তন পতিত আকার। সুগন্ধি 
তাম্বল রাগে এহিসে আকার ॥ সকূলের মোক্ষ দেবী 
জগ মনোরমা। চাম্পাবতী রাণী জিনি রস্ভাঁ তিল- 
না ॥॥ নৃপতির প্রিয়তম! লোহগয আকলি। নিত্য নব 
প্রেম সেবা স্বামীর কুশলি ॥ 



ক ৩৩ 
শক্মাব্তীয় জন্ম হইবার বয়ন - | 

সকল দ্বীপের মাঝে শ্রেষ্ট সেই কানী । তাহাতে ছন্ছিল 
কয! দশদশ বরণী ॥ ছত্রিশ লক্ষণ জ্যোতি কুমারীর রপ'। 
তার ছাতা! হস্তে হৈল সিঙ্গল স্বরূপ ॥ কন্যাকে নির্ষিলি 
হেন নিধি অন্মানি। অতি রূপে সুজিলেফ চাম্পাকতী 
রানী ॥ সেই কন্যা বিষি জন্মাইব সেই ঠাম। ভেকারনে 
ধরিল নিংহল দীপ নাম ॥ প্রথমে কন্যার জ্যোতি নির্থিল 
আঁকাশে। পিণু মনি মণি টৈল তাঁর অবশেষে ॥ পুনি সেই 
জ্যোতি আইল মাত্রি গর্ভীন্তর। তাহাতে পাইল বহুত 
উদরে আদর ॥ দিতীয়ার চক্র যেন নিত্য বাড়ে কলা । 
দিনে দিনে দেবীর শরীর নিরমল ॥ অঞ্চল অন্তরে যেন 
দীপের উজ্জল । তেহেন দেবীর হিয়। হইল নিম্ঘল ॥ সম্পর্ণ 
হইল যদি শুভ দশ মাস। জন্মিলেক পদ্]াবতী জগতে 
প্রকাঁশ 1? রজনী হইল প্রভ। দিব আকার । সঘন তমমি 
জিনি বিদ্যুৎ সঞ্চার ॥ লাজে পুর্ণ চন্দ্র দিনে২ হয় ক্ষীন। 
সংসার ছাড়িয় লুকায়ন্ত ছুই দিন। অন্পে২ বাড়িপুনি হয় 
পুর্বরিত। নিষ্লঙ্ক তার তুল্য নক্কে কদ চিত ॥ পদ্ম গন্ধ 
প্রকাশিয়া জগৎ ভেদিল। সেই দীপে অলি কুল প্তজ 
হইল ॥ উৎসব আনন্দ সপ্ত দিন নির্বাহিল। প্রভাতেপত্তিত 
বিপ্রগণ আইল ॥ শুভক্ষণে শুভ লগ্ন হইছে উৎপত্তি । 
কন্যা রাশি কন্যা নাম থুইল পদ্মাবতী । স্বর্গের মাণিক্য 
জ্যোতি উজ্জ্বল ললাট। কীর্তি শুনি নৃপগণে ত্যজিলেক 
পাট ॥ অতুল্য হুইল কন্যা মিংহল নগর । জন্বুদশপ হন্তে 
ীসিবেক যোগ্যবরা জন্ম পত্র লিখি বিপ্র করি জাশী 
বাদ ।" ঘরে শেল বিএবর পাইয়া প্রসাদ ॥ পঞ্চম বৎসর 
পল্মাবতী 2 4 ৯ 



ক ৩৮ »' 
যদি হৈল রাঙবা্/। পড়িতে গুরুর স্থানে দিল ছাক্রশার্সী 
ঘ্বোহন পণ্ডিত হৈলো! খন্যা গুধবান। দশ দিশে নৃপক্রণে 
শুনিল বাধান 7 সিংহল নগর রাজ কন্যা পান্নাবতী। 
ঘোহন স্বজপ শ্রপণ্ডিতা গুণবর্তী ॥ যেমরূপ তৈেছেন পণ্ডিভ 
গুন নিধী। ফীহার সভোগ জানি সৃজিলেক বিধি ॥ যাহার 
হইব অতি ভাগ্যের উদয় । হেন রূপ গুণ কছা। দিব দয়া 
যয়॥ অণ্ত দীপ হতে যত রাজ। রাজেশ্বর ৷ ফিরি ফিয়ি 
যায় সবে নাপাই উত্তর ॥ মনে গর্বকরে রাজা আমি ইঞ্ছু 
ভুল্য কাকে সমর্পিব কন্যা নাহি জানি মুল ॥ সম্প,্ণ হইল 
ঘদি দাদশ বৎসর। হুইল লংযোগ যজ্ঞ ভাবে নৃপবর 
সপ্তখণ্ড সাজাইয়। সুবর্ণ আবাশ । সখীগণ সঙ্গেতথা দিলেক 
নিবাশ নৰীন বয়েসে সব রশের সখিনী । কমল নিকট যেন 
শোভে কুমুদিনী ॥ 

পল্লাবতী শুক পক্ষী পালিবার বয়াম। 

কন্যা পাশে শুক এক অভি অনুপষ । মোহন গণ্ডিত 
হিরামণি ভার নাম ॥ বিধির দাতব্য পক্ষী হদে জ্ঞান মোতী 
নয়ন রতন মুখে বরিষয় মতি॥ সদ্দত শুকের প্রতি বর 
অন্থরাগ | কাঞ্চন রতন তন্থ যিলিলে! সোহাগ ॥ নাঁনারঙ্জে 
আক সঙ্গে পড়ে শাস্ম বেদ ৷ ব্রহ্মার দোলয় শিষ্য শুনিঅর্থ 
ভেদ॥ উপনীত হৈল আসি যৌবনের কাল 1 কিঞ্িৎ 
ভূরুর ভঙ্গে বনের লাল ॥ আর আঁখি বঙ্ক দূ ভ্রমেং 
হয়] ক্ষণে হয় লাজে তন্ন আদি সঞ্চরয় ॥ সম্থরয় গিমহার 
কটীর বসন । চঞ্চল হইল আখি গ্ৈরষ্য গমন ॥ চোররূপে 
অনঙ্গ অঙ্জেতে আইদে যায় । বির বেদন। খেনে খেনে 
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হনে ভায়॥ আনন্দ সঞ্চার অজে রঙ্গে ভাজে সঙ্ষে। আমে 
দিত পত্রগন্ধ পম্িনির অঙ্গে ॥ নান! পরিমল অঙ্গে করিয়া 
লিন । সহজে ত্যজিল অলি পুম্পের কানন ? চন্দনেররক্ষ 
তন্থু পৃষ্টে নাগবিনী ৷ শেষে আইল রক্ষক ললাটে চক 
গুণি॥ কামধনন জিনিল ইশ্চিঙ ভুরু ভঙ্গে ৷ কটাক্ষে হরর 
প্র(ণ নয়ন কুরঙে ॥ শুক চঙ্, নাঁশিকা কমল মুখে চীহ্ে। 
পদ্নিনর দেখি মুখ জগমন মোহে ॥ অধর মাণিক্য তুল্য 
দন্ত ষেন হির। হ্বদয় হইল কুচ কনক :জামির ॥ সে করি 
জিনিয়া! কটি কর্ত গজগামি। শুর শশী দেখিয়া মন্তকে ধরে 
ভূমি ॥ সংসারে নাহিক দৃষ্টী নয়ান ওকাশে। ঘোগি 
সুনি তাপ সাধে দরশন আশে ॥ নিত্য সুখ রন রঙ কথা 
নুমধুর। হৃদয় জন্মিল কিছু প্রেমের অঙ্কর ॥ শুনি শুক 
প্রতি ক্রোধ হইল রাজন | রসভাবে বচন উলয় সতী মন ॥ 
এই শুক বুদ্ধি হস্তে কন্য। হৈব নাশ । রাখিতে উচিত নহে 
শুক তার পাস ॥ নৃপতির আজ্ঞা হৈল শুক মারিবার ॥ 

সনিয়া ধাইল সব যে হেন মাজ্জ্শর ॥ ধাঞ্ডি দামিনিয়ে 
ডাকি কহিল ইঙ্গিত। কন্যার গোপনে শুক মারিতে.তুরিভ 
হিত তত্ব নরপতি ষতেক কহিল। কন্যা সখি সবে মেই 
নে মন্ঘ জানিল ॥ শুনিরা রহস্ত যত 
ফহিলেম্ত সবদর্ভ নিশ্চিত বুঝাই ॥ পদ্মাৰতি শুনিয়া এসব 
বিবরণ। পরম যতনে শুক করিল গোপন ॥ মধুর বচনে 
কন্যা! করি পরিহার । কহিও পিতার আগে ফিনতি আমার 
পক্ষী জীতি হিন মতি কিবা বুদ্ধি তার! সবে মাত্র জানে 
ছই উড়ন আহার ॥ হৃদয় নয়ন যার না হৈছে প্রকাশ । 
বুদ্ধি জনে তার বাক্য না করে বিশ্বাস ॥ রত মুন্তণ না করে 



পরও» 
চাজিস্ব রুক্ষ তুল |. হেম হস্তে বন ফল জানে ছিক স্বুলয় .. 
দ্ব ফিরি গেল শুনি কন্যার ভত্তর। ব্রাশ যুক্ত শুকবর .. 
স্পিড অন্তর ॥ কনা সন্থৌধিয়। কহে ছাড়িয়। নিশ্বীল ॥ ... 
জাজ্ঞ। দেও এবে আদি যাই বনবান ॥ যেই মেবকের স্বামী 
চাহি মারিবার | ফোন মনত তাহার নাহিক্ক প্রতিকার & 
তোমার প্রলাদে আমি ছিন্ন নান। দুখে । যেই ইচ্ছা মেই 
খাই মনের কৌতুকে ॥ এই ছুঃখ সদত রহিল মোর : 
মনে। নারিল করিতে সেব। তোমার চরণে ॥ পড়ি 
হইলে শত্রু গহে সুখ নাই। নৃপতি হইলে ক্রোধ দেশে 
নাহি ঠাই॥ যেই ঘরে আছয় মাজ্জার কালরূণ। পক্ষীর 
নিকট মৃত জানিও স্বরণ ॥ প্রদুত্তর দিল কন্া করি বন্ধ 
মায়া। বিনী জীবে কি মতে রহিব শন্য কায়া! ছিরা- 
মণী পক্ষী তুমি মোর প্রিয়োস্তম 1! তোমারে মেবিতে মনে 
নালাগে ভরম ॥ তোমার বিচ্ছেদ মোর ন! সহ পরাণে 
পিঞ্জর৷ করিয়। হিয়। রাখিব যতনে ॥ আমি নর জানি 
তুমি পক্ষা শুদ্ধ মতি। কেব। কি করিব যত ধরম পিরীতি 
পিরীতি পর্বত ভার যদি লৈলো কান্দে। : এড়াইতে ন। 
পারি বাঁজিল প্রেম ফান্দে॥ যত দিন মোর কণ্ঠে আছর 
জীবন । কোন কালে চিন্ত! না করিবে কদাচ্ন ॥ বহুল 
প্রকারে কমা। করিল আশ্বান্দ॥। তথাপিও শুক রহ্ছে 

রহিল তরাশ ॥ শা | 

কন্যা তার্থগ্থানে যাইবার বয়ান । 

 স্বাগ জমক ছন্দ। এক দ্বিন তীর্থস্থান হৈল উপাপন। 
মহ! সরৌৰরে কন্য। করিল গমন ॥ লখিগণ সঙ্গে করা! 



4৩৭. & 
গ্-বেশ রচিয়া) - নানার্র্ণ সু-বদন'সুষণ করিয়া জনেই 
পরিয়া রতন আভরণ। নান! পরল অঙ্গে করিরা বগি? 
মীনা অলঙ্কার বাস নানা পরিঘলে । জিদ্ধা। বিদ্যা সুনি তপ- 
স্বীর মন টলে ॥ নানাবণ পুষ্প ষেন ফুটিল জদ্যালেঃ 
ত.রক মণ্ডল যেন শুধাঁকর সম্দে॥ হাসিতে 'খেলিতে মন 
হৈল উল্লাদিত। সরোবর তীরে গিয়া হৈল উপস্থিত ॥ 
উৎনব হইল মনে সরোবর দেখি । পন্নাবতী সন্বোধিয়া 
কহে সব দখি॥ আপনা ধনেতে কন্যা দেখহ বিচারি | 

পিতার গৃহেতে কন্যা রহে দিন চারি ॥' যে কিছু খেলিতে 
যজ্ঞ যাও-গ্সাজ খেলি । কালি শশুরালে গেলে কোথ' পাবে 
রসকেলি ॥ নিজ গত না হইব আপন ইচ্ছা মন । সখিগণ 

সঞ্গে পনি কোথা সে মিলন ॥ শাশুড়ি ননদি বাক্য বিষ 
বরিষণ। ্বামী সেব। ভক্তি মাত্র উপায় কারণ ॥ মরোবরে 
আশিয়! পদ্মিনি উপস্থিত। খোপা খশ[ইয়া কেশ কল্প 
মুকলিত ॥ সুগন্ধি শ্যামল ভার ধরণি ভুইল। চন্দনের তরু 
যেন নাখিনী বেড়িল। কিবা মেঘারভ্ভ যোগ হৈল অন্ধকার 

..বিধুন্য আশিল কিব! চজ্ গ্রাশিবার ॥ দিবস সহিতে শুর 
হইল গোঁপন। চন্দ্র তারা লৈয়৷ নিশী হৈল উপাঁশন ॥. 
ভাবিয়া চকোর আখি 'পড়ি গেল ধন্দ।. জিম্বলত সময় 
কি! প্রকাশিত চান্দ ॥ হাম্য শৌদামিনী, তুল্য কোকিল 
বচন। তুরু যুগ ইন্ধন শোভিত গগন ॥. বয়ান খঞ্জন 
ছুই সদা কেলি করে। নাঁরাঙ্তি জিনিয়া কুচ সগর্ব আদরে 
আরোবর মোহিত কন্যার রূপ হেরি । পদ.দরশন হেতু 
করয় লহরি॥ উপরে থুইক্া সব বস্ত্র আভরণ |» সরোবর 
স্বধ্যে প্রবেশিল রামাগণ.॥ কুবলয় কেশ-যেন/কিষধরগণ্ণ। 



কট ৩৮ ঝা ' 
বয়ান কৃষল ধাঝ নয়ানে থঞন ॥ এমত অদগুগ যেবা 
দেশর কৌতুক । কি! স্বতবত কিবা পাঁয় অতি শখ ॥ 
কেন্ছ কেনু সফ্রয় জলান্তুরে পশি 1 ল'জে তীরছাঁড়ি জলে 
€ঙ্গল রাজহংসি॥ কন্যা কুল পরশে আনন্দ সরোণর । 
তীর জিনি উঠে ভবল আনঞ্দ লহর ॥ মোর জলে স্নান করে 
চজ্দ্র ভীরাগণে । কমল কুঘুদ কোথা! আছে মোর মনে ॥ 
চকর চকরী হস্তে হইয়া বিচ্ছেদ । প্রাণনাথে কহে কথাধনে 
করি খেদ॥ এক চক্র দেখ গগনে নিশাকালে । দিবনে 
দোঁশর চজ্জ্ প্রবেশিল জলে ॥ হেনকালে পদ্মাবতী শশধর 
মুখি। মধুর বচনে কহে শুন সব সখি ॥ শ্যাসল ,শ্যাঘল 
সঙ্গে গৌরি'সঙ্গে গৌরি । জুটে জুটে হার লই খেদ বাদ 
করি ॥ জলেত ফেলিয়া হার তোলে এক বারে । হার 
হারে যেই জঁনে তুলিতে না পারে ॥ বুঝিয়া খেলিবা' খেল! 
রাখিয়া মোহত । নিজ হার নহে যেন পর হস্ত গত ॥ ছন্দ 
বন্দ থাকিতে খেলহো সাবধানে । খেলি গেলে খেলা নাহি 
ভাবি ছা মনে ॥ যেই ইচ্ছ! তেনমতে প্রে্গ খেল! খেল । 
তিলফুল সঙ্গে যেম কুলাইতে তেল ॥ তারমাঝে এক সখি 
খেলা না জানিল। চিন্ত অচৈতন্য হই হার হারাইল ॥ ছিন্ন 

শ্ম মুখছেল সু-বদনী । কাহাকে দোষিব হার হারিল 
আপনি ॥ কি লাগিয়! এথাতে আমিল খেলিবারে 1 হাতের 
সঞ্চিত ধন হারাইল হারে ॥ ঘরে গেলে পুছিবেক জনক 
জননী । কি বলি উত্তর দিব আমি অভাগিনী ॥ নিঝরে 
বরয় মুক্তা প্রায় আখি ঘোর। সখিগণে বলে বালা“কিব! 
মতি তোর ॥ কেন হেন রূপে কান্দ হার হারাইয়! | হারা 
 ইলে হার তুলিলেও বিচারিয়া॥ সখিগণে তুবদিয়া বিচারিক 
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চাপ্প।. কার হাতে যুকৃতা শাঘুজ কেহ পায় ॥ লরোধ্র 
পাইল 'যদি কন্যা বরছায়৷ পরশ পরশে যেন শেহ শল্য 
কায়া॥ হুইল নির্মল জল পদ দরশনে। পাইল অমূল্য রুপ 
মে জপ মিশনে ॥ সেই অঙ্গ পরশেন ময়লা শমির 1 শুনীক 
তল সৌরভ হইল গতি ধীর ॥ ততক্ষণে ডুবি হার পাইল 
এক সখি। অতুল হরিষ হৈল শশধুর ঘুখি ॥ চন্দ্রের 
কিরণে কুমদিনী প্রকাশিত। যেন মতে দেখিলেস্ত হেল 
তেন রীতি ॥ শশীমুখ কন্যার মুকুর নির্মলে | যাহার যেমত 
বূপ দেখিল স্লনকলে ॥ আখি পদ্য দেখিলে নির্মল অঙ্গনির 
রাজহংন গমন দশন যেন হীর ॥ 

শুক পিঞ্করা হৈতে পলাইয়! বন যধ্ো 
যাও মাত্র ব্যাধের হস্তে বন্ধন 

হইবার বয়ান । 

এথ। সরোবরে কন্যা করে জল কেলি । ওথাতে 
থাকিয়া শুক বুদ্ধি পরাঁকলি ॥ মনে ভাবে যাবত শরীরে 
আছে পাখা । প্রাণ লৈয়! যাৰ যথা বন বক্ষ শাখ! ॥ এই 
মতে ভাবি শুক চলিল সত্তর । গৃহান্তরে থাকি শুরু গেল 
বনান্তর ॥ শ্রান্ত হৈয়া বসিলেক রক্ষের উপর | পক্ষী সবে 
দেখি কল্প বহুল আদর ॥ নান। দিব্য ফল আনি দিল খাই- 
বার॥ যাবত জীবন আছে নাটোটে আহার ॥ খাইয়। 

_ তাবত মনে জন্মিলেক ন্থুখ । বিশ্রমিল পশ্থেত পাইল যত 
ঢুঃখস্ক আয় প্রভূ নিরাঞ্ন ভ্রিভুবন কর্তা । ফত জীব' 
জন্তু সকলের ভঙক্ষ দাতা ॥ পাধাঁণের মধ্যে কীট নাহি' 
বিল্বরপ | ঘথা তথ ভক্ষদানে করহু পালন ॥ যাবত বিচ্ছেদ 
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ছঃখ শরীর সন্ত । ভাবত আহার আছে যবে উদ য় অপ্ত। 
আহার গ্রহণে শুক ছ্রঃখ বিস্বরয়। যেন মত আছিল স্বপ্ছে 
পরিচয় ॥ পদ্[াকতী যদি নিজ মন্দিরে আদিল । নিজ নখি 
রাণী আর ঘরে টলি গেল ॥ প্দাবতী স্থানে আস কহিল 
ভাণ্ডারী । চলি গেল শুকবর মায় পরিহরি ॥ শুনি পদ্মা 
বতী মুখ হইল মলিন । রাহুরে গ্রাসিল যেন চক্র প্রভ 
নয়ানের জলে হৈল পুর্ণ মরোবর | কমল ডুবিল উড়ি গেল 
মধুকর ॥ কান্দিয়। উঠিল কন্যা না সন্বরী চুল। আগে 
পাছে সবে পুর্ণ মুকুতা বহুল ॥ মধুর বচনে এপ্রবোধয় সব 
সথি। রোঁদনে কি ফল বদি উড়ে গেল পাঁখি ॥ ষত দিন 
আছিল পিঞুর মাঝে শুক । নানারসে নানাভোগে করিল 
কৌতুক ॥ পিঞ্জর হইতে পক্ষী হইল সুকল। নানীষত্ত 
করিলে না হয় করতল ॥ নে পক্ষী পণ্ডিত অতি ন; হয় 
মগদ। নৃপ ত্রানে প্রাণ ভর তেজিল সম্পদ॥ সলিল বাহার 
স্থানে পিঞ্জর তাহার । যে জন যাহার পুনি হইল তাহার ॥ 
দশ বাট আছে যেই পিঞুর মাঝার ৷ কি মতে মঞ্জষ হস্তে 
পক্ষীর উদ্ধার ॥ সাঁখর বুনে কন্যা মন স্থির করি। স্তরে 
গমনে গেল নিজ গ্রহে সারি ॥ দিন দশ শুক তথা কাটি- 
লেক কাল। ব্যাধ জাইল সঙ্গে তথা লৈ নল জাল ॥ পদে 
পদে ভুমি চাপি আইল নিকট। পক্ষী সবে দেখি বলে 
কি হৈল সঙ্কট ॥ এতদিন এবনে বসতি তরু ডালে । স্থাবর 
চলতে নাহি দেখি কোন কালে ॥ বিপরীত ছৈল আজি 
এই রাজ্য খানি। চল এথা হস্তে ধাই থাকিতে পধ্াণি | 
গক্ষীগণে ভাবিয়া চলিল পীত্্রগতি । রহিল পণ্ডিত শুক 

হই ভোর মতি ॥ রুক্ষ ছায়া শাখা পরে শুক বসিয়াছে। 
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'লাজা নিল ভ্রমি ব্যাধ আইল তাঁর কাছে ॥ লিন 
দয় হানিল পঞ্চবাণ। পাখাবন্ধে হই শুক হারাইল জ্ঞান ॥ 

শুক পক্ষী ব্যাধ হস্তে বন্ধ হইবার বয়ান । 

নিবন্ধ বন্ধনে শুকবর বন্দি হইল । পাখ। শ্ন্য করিয়! 
পেটারি মাঝে থুইল ॥ আর যত পক্ষী আছে পেটারি 
ভিতর । অনুপোচে কান্দন দেখিয়! পক্ষীবর ॥ বিষ তুল্য 
আহার মরণ সন্ধি হেল। সেই সে কারণে ব্যাধ পাঁখ! 
শুন্য ধকল ॥ যর্দিসে না হৈত পাপ আহারের আমে । 
কৃ না আসিত ব্যাধ আমার সম্প্রীম্ে ॥ এই সে আহারে 
জীব করে বন্দি । জীবন রাখয় আর করে স্বৃত্যু সন্ধি ॥ 
আমি মুর্খ না জানিল কার্য শুদ্ধি। কেমতে পণ্ডিত শুক 
তুমি হৈয়া বন্ধি॥ শুকে বলে শুনরে বান্ধব পক্ষীগণ | 
লল্লাট লিখন ছুঃখ না যায় খণ্ডন ॥ যদ্যপী পণ্ডিত আমি 
হই শাস্্রিত। বুঝিতে না পারে কেছ বিধির চরিত ॥ 
আপনে পণ্ডিত হেন যত টকৈল গর্ব । সেই গর্ব খর্ব চুর্ণ 
হইলেক সর্ব ॥ একেত পণ্ডিত আমি আর আছে পাখা । 
আমাকে বধিতে পারে কেমন কারাকা ॥ এহি মতে ভাবি 
আমি নিশ্চিন্তে রহিল হৃদয়ে লাগিল খোঁচা তবে সে 
জানিল ॥ পণ্ডিত হইয়! কেহ গর্ব না করিও । আপনাকে 
দব হৈতে হীন আকলিও। পণ্ডিত হইয়া গর্ব করে যেই 
জন। তার ফল দেখ এই শুকের বন্ধন ॥ প্রথমে নিশ্চিন্তে 
রৈলে কন্দ্ধ অকুশল । গ্রীবা বন্দি হইলে রোদনে কিবা 
ফল ॥ মুছিয়া আখির মীর কহে শুকবর । বিপস্তিত মহ 
জন না হয় কাতর ॥ যেখানে যে কবরে প্রভু সেই মত হয় ॥ 

পল্পাবন্তী ূ 6 ৬ সঃ 
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ঘা আরালে ফল অকতে এ জয়, ॥ ছুরাসতীরে থাকে গযাঙ রর 

মাস্ক ,আরপিয় | চক্ষু রড আছে পক্ষী বাজে কি লাগিয়া 
আঠার সংয়োগে - পক্ষী, ধরে র্যাধগণে | অচল! চলয় কেন্ছ 
না ভারয় মনে ॥ বনাস্তরে থাকি পক্ষী হ্ররে করে রব! 
সেই শব্দে আকলিয়া আইনে ব্যাধ সব ॥ পণ্তিতে না করে 
কড়ু শক্র প্রতি রোষ। মনেতে ০৯4০ 
দোষ ॥ নিশ্চিতে আহার ভঙক্ষ পরয় জঞ্জীল 
ত্যেজিয়। মৌন রূপ অতি ভাল ॥ 

রাগ কেদার গান্ধার ॥ শ্রবয়ঃনযান, কর বরন এক 
না আসয় কাজে । যে কিছু করম পাট, রিপুমা যে ছেন 
নাট, সেই পুনি অন্তরে বিরাজে ॥ স্বৃত্তিয়া আপিয়! বিহি, 
রীত বুঝি নাহি যাহি, মনুষ্য অনে অনে। পহুকার ঝর 
ভাই, পরম বিষম পাই, গুরু মুখে শুনি জনে ॥ 

ধুয়া। দুঃখ সুখ ভোগ, চলাচল সঞ্জোগ, বিপদে 
সম্পদ অন্তে। চান্দনি সঙ্গন, তাতে তমমি বস, পরাণ 

গ্রাসে বিধুন্যে ॥ তাঁত মত স্ৃত, দারা বন্ধু যত, সঙ্কটে 
কালে উদ্ধারা । এৰ নিরাঞ্জন, জগজন সেবন, আপদ তরি 
হারা ॥ হীন আলাওল কন, ধের্ধ্য ধরহ বন্ছ, সঙ্গজ করায় 
বিধাতা! ॥র্িক নীয়ক,হুনিণ তৌষক, শ্রীযুত মাগনদাভা। ॥ 

রত্ুসেনের জন্ম ও পদাগর সব যাইবার নি বিবরণ। 

রাশ জমক ছন্দ । এবে চিতাওর কথা করো আবগতি। 
চিত্রসেন নামে তথা মহা নরপতি ॥ তার. ঘরে রতুসেনজদ্মিল 
ঘখন। রাশি বর্গ বিটারিয়া কহিল বিপ্রগণ ॥ মহা ভগ্যব্ত 
টবে চতর় গ্বীণ।- রাজপুত্রগণ মধ্যে বড়ই কুলিম ॥ 



সদ রিও | 
ভসেন নীম থুইল অসুল্য মাশিক | আনছে শাশ্োগে 
গুণে দান অধিক ॥ রতু তুল? প্রাপ্তি হৈব অমূলা যাঁণিক 
চন্স পুর্য্য সিলনে আনন্দ হৈব ধিক ॥ মালতি আমরা প্রায়। 
হইয়া বিয়োগী। রাজাপাঠ ত্যেজি যাইব হই মহা! যোগী ॥ 
মিংহল দ্বীপেতে গিয়। সিদ্ধি করি কাজ । পুনি চিভাগুরে 
আসি ভূ্িবেক রাজ 1 দিলিশ্বর সঙ্গে যুদ্ধ হৈবে ৰন্ৃতর | 
এত কহি বিপ্রগণ চলি গেলো ঘর ॥ চিতঁওর দেশ হৈতে 
এক বনিজার ॥ চলিল সিংহল দ্বীপে করিতে বেপার ॥ 
তথাতে আছিল এক ত্রাক্ষণ ভিখারি । সে পুনি চলিল সঙ্গে 
করিতে বেপারি ॥ খণ করি জঅঙ্গেতে লইল কিছু ধন। 
বাণিজ্যের আশা করি চলিল ব্রাহ্মণ ॥ ছূর্গম কঠিন পঙ্ছে 
বু ছ$খ পায়া। সেই দীপে খেলেম্ত সাগর পার হৈয়া ॥ 
ধন বস্ত বিকি কিনি তত তথায়। নিধনি হইলে তথ! 
বাণিজ্য নাপায়॥ লক্ষ কোটি মুল্য পুনি বিকা কিনি হয়। 
সহজ্রলেক নাম তথা স্বণায় নাঁলয় ॥ বিকা কিনি কর সব গুহে 
হৈল মন। বেশাইত না পাইল নিধনি ত্রান্ষণ ॥ অনুশ্ট্েচ করে 

মনে কেনে আইল হাটে। লভ্য হীন মূল্য হানি হৈল এই 
বাটে ॥ নাকল বাণিজ্য না পুরিল মন আশ । কিলই যাইব 
ঘরে পুক্তি হৈল নাশ॥ রিনিয়! ধরিলে পুনি কি দিব উত্তর 
ভাবিতে চিন্তিতে বড় হইল্ ফাঁফর ॥ সঙ্গি সব চিল 
রহিল একাশ্বর। সত্য বিচলিত হৈৰ এই মাত্র ডর এহি 
ভাবি প্রভু পদে করে নিবেদন । মন ভিতে বর মাগে পুর 
চরণ।-আয়'প্র্ভু নিরাঞ্জন নৈরাশের আশা! । দিনবন্ধু কপ! 
 ময়তুমি সেভরসা ॥ অনাথের নাথ প্রভু পরম, কারণ। 
মন বাঞ্কা সিদ্ধি কর লইলে ন্মরণ॥ ছেন কালে ব্যাধ 
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আইল ৈরা তথা শুক? স্বর্ণ বর্ণ তনু চর্চ, জিনিয়া বন্ুরা 
উজ্জল মানিক্য আখি রাতুল চরণ। গ্রীবাতে অশেতে 
/ব্েখ পুচারু লক্ষণ ॥ ত্রান্মণে পুছিল অপি শুকের নিকটে, 
কিবা গুণ কিবা রুক্ষ বোহল প্রকটে ॥ আমি নর কুলে তুমি 
পক্ষী ও ব্রাক্মণ। প্রচারহ কিস্তি গুণ অযোগ্যু গোপন, ॥. 
বিপ্রবানী শুনি শুকে কহিল সাদরে । ছুঃখ বসে জ্ঞান 
ধংশে বচন না সরে ॥ যতেক আছিল ৭৭ জব শাসরিল ৰা 
যখনে পিঞ্জরে ভরি বেচিতে আনিল ॥ পত্ডিত হইয়৷ কু 
ন! বুঝিয়৷ সম । বিকাইতে লাখিল্ সকল হৈল.ভ্রম॥ রক্ত 
রোদনের কত, বর্ণ হৈল মুখ। অবয়েব পিঙ্গল বর্জিত 
ভোগ সুখ ॥ কণ্ট দেশে শ্যাম রেখা দেখ ফান্দ চিন। 
ষদ্যপীও ত্রাসে প্রাণ কম্পে রাত্র দিন ॥ ব্যাধ নামশুনিতে 
পক্ষীর কম্পে হিয়া । হস্তগত কো” রিত বুঝহ ভাবিয়! ॥ 
পণ্ডিত হইয়া তুমি মোরে পুছো। গুণ | নেই কর্ম দশা ফল 
কহিল নিপুন ॥ পড়িয়া গুনিয়া কিছু না পাইল শুদ্ধি। 
জগত জানিল ধন্দ পরা কলা বুদ্ধি ॥ 

শুক সঙ্গে ব্রাহ্মণের কথোপকথন । 

রাগ চক্্রাবলি ছন্দ ॥ শুকের বচন, দিজ রুষ্ট মন,কহিল 
ব্যাধের প্রতি । কেনে প্রাণৰধ, করমি মগদ, পরকালে 
কোন: গতি ॥ শুন পাপাশয়, নিঠর হৃদয়, হিংস! বড় অপ 
কর্ম। জীবন জঞ্জাল, অস্তে নহে ভাল, অনিষ্ট পাপীষ্ঠ 
ধন ॥ দিজ বাক্য জাল,ব্যাধ কর্ণে সীল,বলিল করিয়। রোষ। 
তুমি মহ। সত্য, ন। বুঝিয়া তত্ত, ৰেনে মোরে দেও দোবষ।। 
দেখ লর জাতি, হই ভোর মতি,পর মাংল ন:বখায়।, 
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এই যে কারন, যত ব্যাধ গন, প্রাণ হিংসে নর্বধায় ॥ সকল 
ভক্ষক, নাহিক রক্ষক, ধন দিয়া করে বধ না বুঝির়া রি, 
আপনা চরিত, মোরে বলহ মগদ ॥ জীব বস্ত ধরি, বধ পরি 
হরি, বেচিব তোমার হাতে । কিধা প্রাণে মারো, কিবা 
যুক্ত করো, তুমি সে জানহ তাতে ॥ পরি হরি রোন, মোর 
কোন দোষ, মানব নিঠু জাতি । আমিত বধক, তুমি দে 
সাধক, বুবিয়! করহ শাস্তি ॥ ব্যাধের বচন, শুনিয়া ত্রাঙ্গাণ, 
না দিলেক পছ্ত্তর | শুককে লইয়া, বহীদ্ছে চড়িয়া, চলি 
গেলো চিতওর ॥ ঠাকুর মাগন, সদা গুন ভাজন, রলিক 
নাগর রায়। তাহান আরতি, দিন হিন অতি, করি আলা- 
গুলে গায় ॥ 

রত্বমেন চিতাওরে রাজ! হইয়! সুক ত্রাক্ষণ 
থাকি লইবার বয়ান । 

রাগ জমক ছন্দ। চিত্রসেন নৃপ যদি হৈল স্বর্গ গতি । 
রত্বসেন চিতাওরে হৈল নরপতি ॥ প্রসঙ্গ কহিল সবে 
নৃপূতি গৌচর। স্ববহিদ্রে আইল সিঙ্গল সদাগর ॥ নানান 
সুগন্ধি রতৃ স্বর্ণ পাটম্বর। আনিয়াছে পিঙ্গলের বস্ত বন্ু- 
তর ॥ মহ! বিদ্যা শুক আনিয়াছে ব্রাহ্মণ । কাঞ্চন রতন 
তন্থ নয়ন রতন ॥ মাণিক্য নিন্দিত চঞ্চ, মুক্ত। জিনী শক । 
শুনিতে শাস্ত্রের কথা সভা হয়স্তন্ধ ॥ তর্ক অলঙ্কার জ্ঞাত 
মহান পত্তিত। হেন স্ুক নৃপ পাসে থাকিতে উচিত & 
বুনি আনন্দিত নৃপ স্থুকের কখন। ততৈক্ষণে ' আনাইল 
সে সুক ব্রাহ্মণ ॥ বিপ্রে আশির্বাদ কল্প হই হরধিত। প্রচ 
প্রতাপ হৌক রাজ্য অখণ্তিত ॥ আশীর্বাদ বিপ্রকে করিল 



| সহি, কও 
আইল লৈয়া তথা শুক। ন্বর্ণ বর্ণ তনু চঞ্জ জিনিয়া বন্দুক 
উজ্জল মানিক্য আঁখি রাতুল চরণ। গ্রীবাতে অশেতে 
(রেখা লুচারু লক্ষণ ॥ ব্রাহ্মণে পুছিল অনি শুকের নিকটে 
কিব! গুণ কিব! নৃক্ষ বোহল প্রকটে ॥ আমি নর কুলে তুমি, 
পক্ষী ও ব্রাহ্মণ প্রচার কি্তি গুগ অযোগ্য গৌপন,& 
বিপ্রবানী শুনি শুকে কহিল সার্দরৈ ।. ছুঃখ বর্ষে জ্ঞান 
ধংশে বচন না সরে ॥ যতেক আছিল গুণ সব পাসরিল 1 
যখনে পিঞ্জরে ভরি বেচিতে আনিল ॥ পণ্ডিত হইয়া কহ 
না বুঝিয়। সম । বিকাইতে লাশিল্ সকল হৈল,ভ্রম॥ রক্ত 
রোদনের কত, বণ হৈল মুখ। অবয়েব পিক্ষল বর্ধিত 
ভোগ সুখ॥ কন্ট দেশে শ্যাম রেখা দেখ ফান্দ চিন। 
যদ্যপীও ত্রাসে প্রাণ কম্পে রাত্র দিন ॥ ব্যাধ নামশুনিতে 
পক্ষীর কম্পে হিয়া। হস্তগত কো” রিত বুঝহ ভাবির ॥ 
পণ্ডিত হইয়া তুমি মোরে পুছে। গুণ | নেই কর্ম দশ! ফল 
কহিল নিপুন ॥ পুড়িয়া গুনিয়া কিছু না পাইল শুদ্ধি | 
জগত জাঁনিল ধন্দ পরা কলা বুদ্ধি ॥ 

শুক সঙ্গে ব্রাহ্মণের কথোপকথন । 

রাগ চক্দরাবলি ছন্দ ॥ শুকের বচন, দিজ ক্ষ মন,কহিল 
ব্যাধের প্রতি । কেনে প্রাণৰ্ধ, করনি মগদ, পরকালে 
কোন গতি॥ শুন পাপাশয়, নিঠুর হৃদয়, হিংসা! বড় অপ 
কর্ম । জীবন জঞ্জাল, অস্তে নহে ভীল, অনিষ্ট পাপীষ্ঠ 
ধর্ম ॥ দিজ বাক্য জাঁল,ব্যাধ কর্ণে সাল,বলিল করিয়া রোষ। 

তুমি মহা সত্য, ন! বুঝিয়৷ তত্ব, ক্বেনে মোরে দেও দোষ।; 
দেখ নর জাতি, হই ভোর মতি,পর মাংম সবে খায়। 



| আজ গ্ব ঈ 
এই যে কারন, যত ব্যাধ গন, প্রাণ হিংসে সর্থখার ॥ সকল 
ভক্ষক, নাহিক রক্ষক, ধন দিয়া করে বধ না বুঝিয়া রি, 
আপন! চরিত, মৌরে বলহ মগদ ॥ জীব বস্ত ধরি, বধ পরি 
হরি, বেচিব তোমার হাতে । কিবা প্রাণে মারো, কিবা 
মুক্ত করো, তুমি নে জানহ তাতে ॥ পরি হরি রোপ, মোর 
কোন দোষ, মানব নিঠ জাতি । আমিত বধক, তুমি দে 
সাধক, বুঝিয়া করহ শাস্তি ॥ ব্যাধের বচন, শুনিয়। ব্রাহ্মণ, 
না দিলেক পদুত্তর | শুককে লইয়া, বহীড্ে চড়িয়া, চলি 
গেলো চিতওর ॥ ঠাকুর মাগন, সদা গুন ভাঁজন, রলিক 
নাগর রায় । তাহান আরতি, দিন হিন অতি, করি আলা- 
গুলে গায় ॥ | 

রত্বসেন চিতা ওরে রাজ। হইয়া শুক ব্রাহ্মণ 
থাকি লইবার বয়ান ॥ 

রাগ জমক ছন্দ। চিত্রসেন নৃপ যদি হৈল ব্বর্গ গতি । 
রত্বসেন চিতাওরে ইহৈল নরপতি 7? প্রসঙ্গ কহিল সবে 
নৃপ্ণুতি গৌচর। স্ববহিদ্রে আইল সিঙ্গল সদাগর ॥ নানান 
স্বগন্ধি রত স্বর্ণ পাটম্বর। আনিয়াছে পিঙ্গলের বস্তু বহু- 
তর ॥ মহা! বিদ্যা শুক নিয়াছে ব্রাহ্মণ । কাঞ্চন রতন 
তন নয়ন রতন ॥ মাণিক্য নিন্দিত চধ্, সুক্তা জিনী শব্দ। 
শুনিতে শাস্থের কথা সভা হয়স্তবন্ধ ॥ তর্ক অলঙ্কার জ্ঞাতা 
মহ্থান পণ্ডিত। হেন ন্ুক নৃপ পাসে থাকিতে উচিত ॥ 
শুনি আনন্দিত নৃপ শ্ুকের কথন। ততক্ষণে” আনাইল 
সে স্ুক ত্রাক্ষণ ॥ বিপ্রে আশির্বাদ কল্প হই হরষিত | প্রচণ্ড 
প্রতাপ হৌক রাজ্য অখত্ডিত ॥ আশীর্বাদ বিপ্রকে করিল 



নিবেদন 1. কৌন বন্দুক ফর সিকি বনি কিন্তু প্রই 
পাপোদরে নাসুনয় বোল? যাহার কারণে অবঙ্গগ-উদ্জ্ 
রোল॥& তায় বনে নিলজ্জিতা গৃহে সূক বানি । এড়াইতে 
মারে যোগী তপনী মন্যালী ॥ অন্ধজন শান্তি রহে না দোখি- 
নয়নে । বোধে নাহি বাক্য পুনি না আলে কুর/নেন খ্বহ- 
ব্াও শ্ুবণে না সুনে কোন কথা । পদ ৰিনে রঙ্ধেকখোড। 
পড়ি যথাতথা ॥ শব্য! বিনে সুখে নিদ্রাআইসে ভূষিগতদ 
পাপিষ্ঠ উদরে ন|ছারয় কোন মত.॥ আহার নিমিত্তে হুক 
বান্ধব বিচ্ছেদ। মিত্র জন সঙ্গে সেই করে শক্রু জেদ 
তাহার কারণে হয় এ দুখ ককশ। জ্ঞান বস্ত জোনেনে 

করুয় সুখে বশ ॥ সংসারের বরি সেই মরণ নিশ্বাস 7 এএ 
ৰরি বিহনে কার কেবা করে আশ ॥ তাহার লাগিয়া আমি 
ফিরি বাড়ি বাড়ি। এ বলিয়! মেই বিপ্র রৈল মৌন ধরি ॥ 
সুকে আশীর্বাদ কল্প হই হরধিত। প্রতাপ প্রচণ্ড হৌক 
রাজ্য অখণ্ডিত ॥ ভাগ্যবন্ত বুদ্ধিবন্ত রূপুরন্ত দাতা । সর্থ 
গুণ দিয়া তোমা সৃজিল.বিধাতা ॥ 'কোন.জন. আশা.কুরি 
গেল কার স্থানে । না পুরিলে কোন মতে জানহ আপনে ॥ 
বিপ্র আশা পুরি মোরে রাখহ চরণ। আপন।. কথা.এরে 
করি নিবেন ॥ যেই গুণি বিন। জিজ্ঞীসিলে কহে কথ|।€দ 
বাক্য মাট্টির তুল্য জীনিও সর্বথা ॥ পণ্ডিতে আপন রা 
বাখানে কদাচিত । যে জনে. বিকায় পুনি কহিতে উদিত 
'ষাবতে না'করে গুণি গু৭ প্রকটন |, তারতে মরম ন' ১ 
কোন জন॥ বেদ গ্রন্থ জ্ঞত। | হিরমনট করলাম ভুত ভূত 
ভরিষ্যত জানি পুরি মনক্ষাম ॥ ... 

পপস্প্শ যারা তা এছ জাজ... ) "" 



প্রকাশিলে ভানু ॥. এতেক' জুলিয়া গা 
।জগ্ি দে ঘাঁয়: ষেন্লাগিলে বণ. কু বাগ 
নৃুপতি যদি-স্ুনে।- রাজ্যপাট ত্যজিয়া যাইক তততিক্ষতণ 
হুলাহল তুল্য -হৈল মোর পন 
সবর্ধ তারে রাখি ॥ ধাঞ্ি দামিনিরে ভাঁকি কহিল যত্তর 
ভুরিতে মারহ-নিয়া ছষ্ট সুকবর॥ যে জন পোষয় পুনি না 
হল তাহার ।. এহি দোষে হাটে তুলি বেচে বারে বার ॥ 
স্বখে' কছে এক কথা হৃদে তার আন। মার স্ুকনিয়া 
ন্যাক্ষী নাহি ষেইন্ছান ॥.যেই বাক্য লাগি মন কীপে নিরা- 
স্তর। পাপীষ্টের সুখেত স্থুনিল লে উত্তর ॥ 

রাজরাণীর আজ্ঞায় শুক মারিবারে ধাই 

লই যাইবার বয়ান । 

' দেবীর আজ্ায় স্ুক নিল মারিবারে | বুদধিমন্ত ধাঞ্জিঃ 

পমি চিন্তিল অন্তরে ॥ স্ুক প্রতি. স্নেহ সদত সন্তোষ । 
এই শুক মারিলে পশ্চাতে হৈবে দোষ ॥ পাছে না চিন্তিয। 
যেই জনে করে কন্থব। সেই সে নিশ্চয় জান হত মুখ ধর্সী 
বিল্ছি' করিলে কর্ম সুখের লক্ষণ। আগে না ভাবলে 
হয়-গরতান্তে শোচন ॥ নুপ না সহিব পাছে স্ুকের বিজোগ 

এই দোষে সবানের হইব দুর্য্যোগ ॥ গর্ব পাপ পয়ধর-ন। 
হয় গোপন। কাল পুর্ণ হেলে হয় বেকৃত আপন ॥ এতেক 
সভাবিয়া মনে বুদ্ধি সন্ত ধাঁঞ্জি | পরম যতনে সুক রাখিল 
'লুকাই ॥ ৪ ৬ 



সং 8 
..- বত্কসেন শুককে খরিদ করিবার বয়ান। | 

স্ত্সেন নৃপ হিরামণিকে চিনিল। এক লক্ষ স্বর্ণ সুস্তা 
ব্রাহ্মণকে দিল ॥ নৃপ গৃহে খুইল লুক করিয়! সম্মান? 
আশীর্বাদ করি বিপ্র করিল পয়ান'॥ পরম সুন্দর মুফ 
সমুদ্রক গুনি। ধন্য নাম তাহার রাখিল হিরামূনি ॥ বচন 

। কহিতে মাত্র অমিয়া বরিষে। নহে মৌন হই থাকে পরম 
হরিষে॥ নানা গুণ প্রসঙ্গ কহয় জ্ঞানাসারে। নৃপ চিত্ত 

৷ ভুবায়ন্ত আনন্দ সাগরে ॥ আগম পুরাণ বেদ রসের আমুল 
আনি শিষ্য বূপে নৃপ ভাবে গুরু তুল ॥ হেনঘতে আছে 
স্ুক নৃপ অন্তপুরে । এক দিন মহারাজা চলিল শিকারে ॥ 
নৃপ গুহে মহাদেবী নাগমতী রাণী । পতি ব্রত৷ সুন্দরী 
পাঁটের প্রধাঁনী ॥ স্ুবেশ রচিয়া করে লইয়! দর্পণ | শুকের 
সাক্ষাতে গিয়া বলিল বচন ॥ সত্য কহ শুকবর আমার 
গ্োোচর। পদবী সিংহল দীপ কেমন স্থন্দর ॥ নৃপতি 
সপত সুক যদি বল আন। মংসারে কিরূপ আছে আমার 
সমান.॥ পন্বাবতী বূপ স্ুক ভাঁবিয়! অন্তরে । রাণী বদন 
হেরি কহে ধীরে ধীরে ॥ যেই সরোবরে নাহি হংসের গমন। 
তথা বক হংন তুল্য ভাবে সে আপন ॥ করতার সুজিয়াছে 
জগ অপরূপ । এক হস্তে এক জন ধিক গুণে জপ ॥ হুরূপে 
কুরূপে কেহ না গোডায় কাল। যাকে স্বামী দয়! করে 
সেই নারী ভাল॥ ত্রিভূবনে কাহার গৌরব নাহি রহে। 
চক্দেতে কলঙ্ক আছে বিধুন্যদ গ্রহে ॥ কি পুনি পুছিল! 
মৌরে মিংহল কাহিনী । দিন সমতুল্য নহে উজ্জল বামিনী 
পুম্পের সুগন্ধি তুল্য পদ্ঘিনীর ৩নু। চক্র জ্যোতি হীন হয় 



রত সেন নি থাকি স্তুক শক্ষিত। 
তত্ব করিবার বয়ান । 

স্থগয়া করিয়া নৃূপ ষদি আইল ঘরে । জিজ্ঞাশিলা হ্রা 
মণি, না দেখি গোচরে ॥ কহিতে লাগিল নৃপ শুক ন। 
দেখিয়া । কেব! কোথা নিছে শুক দেও না আনিয়। ॥ সগর্থ 
সংযোগে রাণী দিল পছুত্তর। মাজ্জারে ধরিল বিতপন 
শুকবর ॥.-সিংহল রমণী কথা জিজ্ঞাসিন্ব আমি । বলে সেই 
হত 'ভুল্য- বক তুল্য তুমি ॥ পন্সিনী দিবস তুল্য তুমি তম 
নিশী.।: মার্তশু প্রকাশে যেন হীন হয় শশী ॥ তোর স্বামী 
শ্যাম 'নিশি ভাবেতে যাচক । দিবসের মণ্ম কভু না জানে 
পেচক ॥ যদ্যপি নুপের পক্ষী প্রিয় সুপণ্ডিত। এমত 
বলিতে মোরে ন! হয় উচিত॥ প্রিয়তম হৈলে পক্ষি 
শিরে না বসাব। কর্ণ টুটে হেন স্বর্ণ কি লাগি পরিৰ ॥ 
শুনি ক্রোধ হল রাজ! অনল সমান। না জান নে হিরামণি 
মৌক্স পর্চ তাণ অযোগ্য বচন কভু না বলে পণ্ডিত। 
শন্য বুদ্ধি হৈলি তুই বুঝিল চরিত ॥ কিব: মোর প্রাণ 
শুক দেও নাপ্রধতি । নতুব। সুকের সজে হেব! ব্বর্গ গতি ॥ 
চত্দ তুল্য ছিল ধনি উজ্জল. বদন। গ্রহণ লাগল শোনী 
স্বামীর বচন ॥ নির্বাহ হইল যদি প্রেমের সোহাগ । সে ভয় 
হরিল প্রাণ হইয়া দৌহাগ ॥ তিল এক দোষে স্বামী হইল 
বিন । স্বামীরে আপনা বলে সেই মুর্খ জন ॥ প্রভুপ্রেমে 
দল্পনর গৌরব তন্ুচিত। দেবা ভক্তি ভ্রাসে মাত্র অখণ্ড 
পিরীত-॥ - পিরীত কাঞ্চন মধ্যে পরি শেল শিশা। ভ্রাম 
যুক্ত" হই. দেবি. হাঁরাইল দিশ! 8.কোথাতে পাই জ্বণ” 
পদ্মাকতী স্€ ৭ ৯ 



. ৯৭: ৯ 
ঘাঁণকের লাগ । পুনি মিশাইতে পারে সংযোগ লোহান ॥ 
1জজ্ঞাদিল ধাঁড্রিরে শুকের বিবরণ। উত্তর দিলেক ধাঁঞ্জি 
হই ক্রোধ যন ॥ নিষেধ করিই রিধ না পর 
রিষে নাশ হইয়াছে কত. জনে ॥ ক্রোধ গত হইলে না ফেখে 
পাছে আগ।  পাপরিব হস্তে যায় টুটয় সোহাগ ॥ স্বাী,. 
ক্রোধ ত্রাস যুক্ত যেই রিষ হীন। তার সুখ চক্র তুল্য না 
হয় মলিন ॥ এতেক কহিয়া ধাঞ্চি আনি দিল শুক? 
স্বগর্বে আসিল রাণী স্বামীর সমূখ ॥ তবে দেঘী নাগঘতি 
ইই মনে দুঃখ ।. কহিত্তে লাগিল প্রিয়া পতির মুখ ॥ মাম. 
মতি হই মনেগর্ব যে করিলুম। প্রভুর পিরীতি ভ্তাৰ মরে 
লইলুম ॥ যদি প্রাণপণে সেব! ক্করি বার মাস । এক তিল, 
দোষে কর স্বমুলে বিনাশ ॥ ধেই শিরনত করি দেই তোস্বা 
আগে। তাহাকে পরাণে যার অতি অন্তরাগে ॥ মিলন 
সংযোগ মাত্র ভিন্নভাব জিউ। ছুরে থাকি তোমার আদেশে 
প্রান পিউ ॥ মোর প্রভূ করিয়। ভাবিল নিজমনে । বিমস্ী 
চাহিল পাছে আছে সর্ব স্থানে ॥ কিবা রাণী কিব। দাসী 
কিবা! অন্য জনি । যাঁকে স্বামীদয়৷ করে দেই সে ভার্য্যনী ॥ 
ভোষারে জিনিতে পারে কোন ব্যাস ভোজ । আপন 
করিলে নাঁশ পায় তোমা খোজ ॥ 

াঙ্জায় পর্দাবতীর বিবরণ শুককে জিজ্ঞাসে। 

শুনিয়া ঘৃপতি তারে না দিন উত্তর। তার পাছে 
শুককে পুছিল নৃপবর ॥ শুক সান্বোধিরা পুঁছে নৃপ গুনঘশি 
পল্মাবতীর বিবরণ কহ সার শুনি ॥ সত্য কহু শুকবর সত্য 
জগ মুল। সত্যের কারণে তোর ব্দন রাতুল ॥ সত্যেতে 



সান্ধিছে সূক্কী সত্যবাদী জন ৷ সত্যহস্তে লগ বশ | জা শু 
কারণ ॥ যথ। সত্য তথাতে সাহস্ সিদ্ধি পার ।- সত্য তে, 
সতী নারী সামী সঙ্গে যায় ॥ সত্য হস্তে সত্য বাদি ছুইযুগে 
আরে । সত্যবাদী জনেরে জগতে স্বেহুকরে ॥ পণ্ডিত চতুর 
তুমি সত্য কহ মোরে । কিমের কারণে দেবী লুকাইল্ 
তোরে ॥ নৃপতির মুখে হেন শুনিয়৷ উত্তর । ভক্তিভাবে 
গছুত্তর দিল শুকবর ॥ সত্যের কারণে প্রাণ যাউিক নরনাথ 
পণ্ডিতের আষত্য বচন বজাঘাত ॥ সমুদ্র মহিদ্র মাঝে 
সত্যের কাগার। বিনা সত্য বলে উত্তরিতে মারে পার ॥ 
সম্ত্য সাক্ষি হস্তে নিশ্বীরিল এই পথে । সিংহল দ্বীপের 
রাজ! বল গৃহ হৈতে ॥ রূপে গুণে পদ্মাবতী রাঁজার কুমারী 
গরম জ্ুম্দর তন বিধি অবতারি ॥ 

পদ্দ্যাবতীর জূপের ব্য়ান। 

আর যত পদ্মমণি আছে সেই দ্বীপে । তার প্রতিনিঝি 
হেন জানিও স্বরূপে 1? শশী নিস্ষলঙ্ক সুখ পঙ্কজ নয়ীনি | 
কনক ন্ুগন্ধি তনু দ্বাদশ বরণী ॥ হিরামনি শুক আছি 
তার প্রিয় পাঁথি। পাইল মনুষ্য শক হৃদে হৈল আঘি ॥ 
ল্ুখে বাখানিল যদি রাণী পদ্]ীৰতী। সেই পদ্মে অলি 
হই ভুলিল নৃপতি, ॥ নিকটে আইসহ মোর পক্ষে প্রিয়তম । 
পুনরপি কহ শুনি বচন ভক্তম॥ কি নাম নৃপতি কোন্ 
মত. সেই দেশ। বিবরিয়া কহ পুনি সে কথা বিশেষ ॥ 
কোন ম্ধ কপ গুন পদ্মাবতী, রামা । ভ্রমর! সংযোগ কিবা 
কলিকা-উপমা ॥ এতেক শোনিয়া শুকে বলে সবিনয় ॥ 
নিংহল/ত্রিদীপ তুল্য শোন“মহাশয় ॥ স্বরূপ সৌফ্টব ন্মুখ 



(বিশেষ দেখিয়া 1-সেই.দীপে সেলে কেহু'লা আঙে: ফিবিয়া! 
ছত্রিশ ৰরণ ঘরে ঘর. পন্বমনি। সদত বসন্ত সদা! দিরল 
রজনী ॥ নানা বর্ণ উদ্যান পুর্শিত ফল ফুল। কুরপ সুগন্ধ 
তথ স্বপ্র সমতুল ॥ নুপতি গন্ধর্সেন তথা রাজ্যেশ্ববু | 
অপ্সরা বেষ্টিত যে হেন পুরান্দর ॥ ন্মুকুম্বারী পদ্]াবতী 
নেই রাঁজন্ততা। জিনিয়া সকল দীপ সর্থ গুনে. সুতা ॥ 
পদ্মাবতী সাক্ষাতে রমণী কুল শোভা । মিহির প্রভাবে 
ষেন হীন চন্দ্র প্রভা ॥ শোনিয়! কন্যার রূপ ৃপ'উল্লসিত 
প্রেম ভাবে শরীর হইল পুলকিত ॥ পণ্ডিতের বচন আ্বানিন 
তত্বনার। চিত্র রূপ রহিলেক হুদয় মাঝার ॥ মোহনমুরূতি 

যদি হৃদে প্রবেশিল । ঘট পুর্ণ হই জ্যোতির্ময় প্রকাশিল ॥ 
চিত্তের নয়ানে নিরক্ষিল রূপ ছায়া । জল মীন দুগ্ধ ননী 
ষেন এক কায়া॥ অলাহুত চক্র মধ্যে প্রেমের অঙ্ক, । 
রূপ রসে বাকা যোগে সুজিল প্রচুর ॥ শাখা পত্র বাড়িয়। 
পীতালে গেল মুল । না জানি কি অবশেষে ধরে ফল ফুল 
তিন লোক বিচায়িয়া মনে কৈল সার। প্রেমের তুলন। 
দিতে বস্তু নাহি আর ॥ শুকে বলে প্রেম বাক্য নাবলে। 
গোসাঞ্রিঃ। প্রেমতুল্য কঠিন সংসারে কিছু নাই ॥ আহার 
দর্শনে যেন পক্ষী মনে হরিষ। পশ্চাতে বাজিল ফান্দে 
বড়ই কর্কশ ॥ প্রেম ফান্দে বাজিলে যুক্তির নাহি আশ। 
জৰে করে ভাবকে সমূলে আগ্ত নাশ ॥ শোনিয়া কহিল 
রাজ। ছাড়িয়া নিশ্বাস। না! বলো পণ্ডিত শুক বচন নৈরাশ 
প্রেমের কঠিন ছুঃখ যেই জনে সহে। ছুই যৌগে তার হেন 
নীতি শাস্ত্রে কহে ॥ ছুঃখের অন্তরে রাখিয়াছে প্রেমনিি 
€প্রম ছুম্খ সহ যেব। স্প্রমন্ধ বিধি ॥ ছুঃখ দেখি প্রেস 
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লক্ষে না কল্পে গমন | সংসীরেতে নিশার্থ আইল সেই জন 
এবে আহি প্রেমপন্ছে চলিগু নিশ্চয় । পার নাঠেলি ও শিষ্য 
গুরু মহাশয় ॥ প্রিয়তমা দরশনে বিন! মাত্র হঃখ 1 নয়ন 
শ্বোচেরে হৈলে..আতুলিত সখ ॥ মস্তক আপদ আদি 
ালক্কার রপ। একে এছে কহ শুক বচন স্বরূপ ॥* 

পদ্যাবতীর কূপের প্রশংসা ॥. 

পদ্যাবতী রুপ কি কহিৰ মহারাজ । তুলনা দিবারে 
নাহি ত্রিভুবন মাঝ ॥ আপা যন্তক কেশ কস্তুরি সৌরভ । 
মহা অন্ধকার মন দৃষ্ণী পরাভব ॥ অলি পিক ভোজজ্গ চামর 
জলধর | সাম্যতা মৌষটব কেহ নহে দমশ্বর ॥ ব্রিগুণসঞ্চারে 
বিনি ভূবন মোহন। এক গুনে দংশিতে পারয় ত্রিভুবন ॥ 
বিরাজিত কুশন্ব গুঘিত মুক্তাহার 1! সজল জলদ মধ্যে 
তারক সধশর॥। তার মধ্যে স্ত্রীমন্ত খড়গের ধার 
জিনি। বলাহুক মধ্যে যেন স্থির সৌদামিনি ॥ ব্বর্গ 
হতে আনিতে যাইতে মন রথ। সৃজিল অরণ্য মধ্যে 
মহা শুদ্ধ পথ ॥ সেই পথে বাটগার বৈশে অনুদিন। 
কুটীল অলেক। পাশে ব্যক্ত রক্ত চিন ॥ কিবা কচটার মাঝে 
দর্ণ রেখা কার । ষণুনার মাঝে কিব। জ্দুর সরিধার & জন্মা- 

স্তরে বাঞ্কা সিদ্ধি হৈতে সহ সাতি। ব্রিঝলি উপ্রে যেন 
ধরিছে করাত ॥ কিবা মুখচন্ষ তখি অরুণ দেখিয়া । 
ব্রীসে ফাঁটিরাছে কিব। তিমীরের হিয়া ॥ কাঁর শক্তি 
আছে সেই পঙ্থে যাইবার । কুধির মিজ্সিত যেন তীক্ষ 
অপিধার ॥ কদাচিত কেছ যদি যায় গম্য আশে । ঘন বন্দি 
হয় তার আলেকার ফাসে॥ ভাগ্যের উদয় স্থলি লল্লাউ 
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চক্ডিমাঁ অঙ্গ বাড়ে দিনে দিন। মোহন লল্লাট অতি ভাগ্যে 
'বিধি চিন ॥ কি মতে বলিব ভানু তুলনা সে অঙ্গ । সকলহ : 
চজ্জিমা লল্লাট নিক্কলঙ্ক ॥ কুহু রাহ করে চক্রে আলোপ' 
গরান। মোহন ললাট চক্র সদত প্রকাশ ॥ ক্ষেনেকআলোপ 
চক্র ক্ষেনেক বিদিত। প্রসিদ্ধ লল্লাট 5ন্দ্র সদ। প্রকাশিত 
স্বগঘদ তিলক সিন্দুর চারি পাশ। চক্দ্রিম। উপরে রাহ 
মিহিরা গরাশ ॥ স্বেদ বিন্দু কপালেতে উগয় ঘখন । ঘুকুতী 
আসিল কিন্বাপঃতভাত সম্ভাষন ॥ যাহার লল্লাট পুর্ণ ভাগ্যের 
উদয়। নেই ললাটেতে হৈব সংযোগ নিশ্চয় ॥ কীমের 
কোদণ্ড ভূরু অলেকা সন্ধান। যাহারে হানয় বালা লয় 
যে পরান ॥ ভূরুভঙ্গি দেখি কাম হইল অতন্থ । লঙ্জা পাই 
তেজিল কুশম শরধনু ॥ ভূক চাপ গুনেঞ্জিন বিকাশ কটাক্ষ 
ত্রিভূবন শাশিল করিয়া সেই লক্ষ ॥ কদাঙ্গিত গগনে উঠিল 
ইন্জর ধনু। ভুরু ভঙ্গ দরশনে লুকাঁয় নিজ তন্ব ॥ ভুরুক 
ভর্জিম৷ হেরি ভোৌজঙ্গ সকল । ভাবিয়। চিন্তিয়া মনে গেল 
বমাতিল ॥ প্রভারুন বণ” আখি সুছারু নির্মল। লাঁজে 
ভেল জলান্তরে পদ্ম নিলোৎপল * কাননে কুরঙগ জুলে 
সফরি নুকিত। খঞ্রন গঞ্জনেত্র আঙঞ্ন রঞ্রিত ॥ আখিতে 
পুতলি শোভে রত্ব সেতীন্তর। ভুলিতে কমল বনে নিহল 
ভরের ॥ কিবিৎ লুকিত মাত্র উথলে তরঙ্গ । অপাঙ্গইঙ্গিতে 
হয় ঘুমি মন ভঙ্গ ॥ ইচ্ছিত চালনি সু ভঙ্গিম। আখি মনে 
ব্রিজগৎ প্রাণি হরে কটাক্ষ সন্ধানে ॥ সদা মর্ত চঞ্জল ঘুণিত 
্থলজ্ভিত। সেতারুন স্থুয়াপ্জান রেখায় বণিত ॥ অরুশ. 
লুকিত যেন আপনার জ্যোতে । সম দু চাইতে নারী 



চা 
বণির কি মতে ॥ নির্মল দর্পণ যদি ঈদত নারয়। করিতে 
ন। পারি নিজ ছায়ার নির্ণয় ॥ আর এক অপুর্ব কহিতে ৷ 
ভর বাসি। অন্ধকার দিবস উজ্জল তমনিশী ॥ তাহাতে 
বরুণি কুল সুচি মুখ বাণ। কটাক্ষ সংযোগে করে.সদত 
সন্ধান ॥ কামের কোদণ্ড ভুরু কিঞ্চিৎ না টুটে। কণ্ট 
নিষিত্তে কেহ ন। হয় নিকটে ॥ নক্ষত্র বুঝিয়। সব জগতে 
বোলয় ।.পলম্বর ঘাথে রুকু হৈছে স্বর্গময় ॥ সম দৃষ্টি করি 
অপ্প যাকে করে শান! টুটেক ভঙ্গিম! ভঙ্গে হানে তীক্ষ, 
বাণ ॥ চাহিয়! চাহিয়। পল শান কবে। স্ব ইচ্ছার প্রাণদিতে 
বাঞ্চ। করে সবে ॥ বিষম কটাক্ষ স্বর আহুতি ঘাতক । 
তথাপিও জগজনে মরণ যাচক ॥ নাশা হেরি শুক পক্ষী 
গতি বনাস্তর। লাজে তিল কুশন্থিনী ধুলায় ধূশর ॥ খগ 
পতি চঞ্চ, জিনি নাশা ললিত । ত্রিভূবন মোহন সহজে 
আতুলিত॥ নে নাশা পরশ হেতু যত পুষ্পগণ। সৌরভ 
হইতে কল্য বিধি আরাধন ॥ দশন ভালিম্ক বরজাধর বিশ্ব 
ফল। অতি কুপে মজি শুক রহিল নিশ্চল ॥ সুরঙ্গ অধর 
স্ধ! রশের বসতি । অম্বত হরণে কিবা আইল খগপতি ॥ 
ল্গুচাক্ু শুরগ অতি রাতুল অধর । লাঙ্গে বিশ্ব বান্ধুলি 
গমন বনান্তর ॥ মাণিক্য প্রবাল অতি নিরশ ককশি। অধরে 
অমিয়া শ্রবে এই মহারস॥ রক্ত উৎপল লীজে জলান্তরে 
ধবছে। তান্ুল রাতুল হৈল অধর পরশে ॥ আবি যুগ 
নিলোৎপল পুর্ণ দরশনে । কায় ভাগ্যে বলে বিধি সৃজিল্ 
যতনে ॥ পুন্য ফলে লাগে যাঁর অধরে অধর । সহজেঅস্কত 
পাঁনে হইবে অমর ॥ অধরের রস বন ইক্ষু সম তুল. 
সাঁণিক্য অধর রদ সহজে অমুল ॥  দস্ত-হিয়া পাতি কিবা 
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দি সতী সুভ মধ্যেতে অশ্থেত রেখা অতি অন্তত &. 
ছু মধু হাদি কিবা আত্িরা মিশ্রিত। সধা বরিষণে' সৌদাঁ: 
মিনী প্রকাশিত ॥. যখনে সুজিল বিধি জগতের জ্যোতি । 
কিঞ্চিৎ ঝলক পাইল ছ্িরা রত্ব মতি ॥ বিদ্বুত তুলনা নহে 
তুলিমু কি দিয়।। অতি দুঃখে ভালিম্ব বিদরে নিজ হিয়া ॥ 
রসনা কমল পত্র কমল বচন। ইঙ্গিত হাসিতে করে স,ধা 
বরিষণ ॥ লজ্জিত চাতক পিক শোনি সূধাবাণী। সমতুল 
নহে বংশী যন্ত্র কুল ধনি ॥ শ্রবণে পরশে মাত্র অ পুলকিত 
প্রেমরস যাবে ভুলি আনন্দ পুণিত॥ পঠয় ব্যাকরণ আদি 
এবেদ পুরাণ । জ্ঞানি স্তর্ধ এক শব্দ মতত বাখান ॥ অমিয়! 
পিঙ্গল গীত নাঁটীকা আশগম। শোন গুর সম শান্ত শুচার 
শুলম ॥ বলিতে বচন মাত্র শুনি কাব্য প্রায়। অর্থ যুদ্ধে 
গুণিগণে পরাভব পায় ॥ স.রক্ কপু'র বর্ণ চারু শুললিত। 
জিনিয়া কমল পত্র অতি সম্দোভিত ॥ তার বাম পাঁশে 
এক তিল মনোহর । পোতলির ছায়া কিব দর্পণ অন্তর ॥ 
যেই তিল সেই তিলে হয় দরশন। তিলে২ করি অঙ্গ করয় 
দাহন॥ নয়ন খঞ্জীন কর্ণাইতে রেখা! শোভে ॥ চঞ্চ মেলি 
কন্দিরে রহিছে ভীল লোভে ॥ শ্রবণ যুগল চার জিনি 
সিন্ধু -তা। জগমন পাতিয়ান ঝলকে মুকুতা ॥ লজ্জায় 
গুধিনী পক্ষী: উড়িল আকাশে? মকর কুগুল কণে অরুণ 
প্রকাশে ॥ তাহ'তে রতন কুল জড়িস্তে স্বরূপ । ভারক 
অরুণ অঙ্কে বড় অপবূপ ॥ ক্ষনে কৌটীলা পরম মনোহর 
ছুই দিগে যেন ছুই দীপক সন্দর॥ ক্ষনে২ ঢাঁকি কণফুল 
শোভে খুবি । দরশন দায়ে হয় জগমন লোভি ॥ যখনচিকর্' 

বস্ত্র করয় যোৌগট ( কর্মাম্ত্রে অকাতর! কিঞিৎ প্রকট & 
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কনক প্রকট পত্র কম্পে থর২ |. চমকে বিজলি যেন সেত 
ঘনান্তর ॥ দেখিয়া! বদন চক্র মনে ধ্নন্দ বাসি। নিত্য নিত্য 
ক্ষীণ হয় পুণিমার শশী ॥ কনক মুকুর জিনি মুখ জ্যোতি 
সাজে । লজ্জা পাই নলিনী প্রবেশে জল মাঝে ॥ দেখছে 
অপুর্ব রিত বদন উপরে । পদযুগ বন্দি হয় চক্রের মাঝারে 
শাক্রু মধ্যে মিত্র বন্দি দেখি দিবাকর । ধরিয়া সিন্দুর রূপ 
আইল নিরয় ॥ ভুরু যুগ্ন ধনুক করিয়া পঞ্চবাণ। তিলে২ 
হানি বাঁণে কটাক্ষ সন্ধান ॥ কমল নয়নি মাত্র মনে এই 
ছুঃখ। নিকটে থাকিয়। মিত্র না দেখয় মুখ ॥ তেকারণে 
ঘর দ্বারে থাকয় সদয় । ঘোঘট অন্তরে থাকি বিশিক। করয় 
অরুণ অন্বজ নাঁশ। বুঝিয়। চরিত । নত রূপে বিঞু চক্র 
লই উপস্থিত ॥ আর এক অপরূপ শুন মহাজন | সংসারে 
ব্যাপিত ম্বগ চক্রের বাহন ॥ এ বুঝিয়া লরগণে দেখি ম্বগ 
কুল। আখেট করিতে করে আরতি বহুল ॥ নেই স্বগ 
থাকে বসি চান্দের উপর । নব গ্রহগণ নিতি লৈয়। ধনুশ্বর 
সুক্প চিবুক কিব। সুপক্ষের লাল। জগতে বাখান করি 
ততধিক ভাল ॥ হিঙ্ুল্ মিশ্রিত কুন্দিয়াছে ক্ষীর সার । 
নিজ করে যত্বে কি গটিছে করতাঁর ॥ সুচারু ঈঈীমের রূপ 
কুহিত্তে অপার । লাজে কু পক্ষী গেল শিখর মাঝার ॥ 
সীলকণ্ তাম ,চুড়া নহে সমশ্বর। শক্তি প্রাপও। জিনি 
মীম মনোহর ॥ কাচের গঠন কি গুঠিছে হেকমত | ঘুটিতে 
তান্বল রস দেখয় বেকত। তিন ঠাই তিল রেখা দেখিতে 
কৌতুক। লাজ হেতু কু্তবর জলে দিল লুক । পুর্ব জন্মে 
কোন তপ সাধিছে অসিম। ক ভূজ দিংহল হইছে হেন, 
নীম ॥ জিনিয়! কমল দণ্ড ভুজ সনৌহর | নিজ করে যতে 

পল্লাবতী ৃ চি চা ৯, 
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কি কুন্দিছে পঞ্চশর & কমল “স্বনাল পুনি সমতৃল্য নর । 
তেকারনে অতি ক্লেশ অঙ্গ রুক্্রময় ॥ করিরাজ শপ 
লাজে দিতে নারি তুল। তাহার আগেতে করে পন্নের 
রাতুল ॥ চতুরের মন্ধবান্তরে কর যুগ ক্ষেপাঁ। বাহির করিছে 
কিবা শুলিত যে লিপি॥ কিবা স্থল কমল কি রাতুল 
উৎপল । প্রভাবরি উচ্ছা করে পল্লব শীতল ॥ দোলাইতে 
কর গতি লঙ্ঘন না বায়। রস্তা তিলত্তমা কিবা হস্তক 
দেখায় ॥ তাহাতে অঙ্লি কুল অতি মনোহর । চম্পক 
কলিকা স্বর্ণ নহে সমশ্বর॥ রঙনে জড়িত বাহু আঙ্গদে 
কাঙ্কন। রচিত বলিয়া কুল ত্রিজগ মোহন ॥ হব্তী দোস্ত 
বিচিত্র করিয়। চিত্র অতি। ক্ষণে২ সুশোভিত চুরি গুজ্জ- 
রাতী॥ কর সাখে নবরত জড়িত অঙ্গরী । দেবিতেং শুন্য 
প্রাণ ঘায় উড়ি ॥ স্বর্থ স্থল জিনিয়া! হৃদয় পরিপাটা । 
কনক কটর। ছুই রাখিছে ভলটী ॥ কুলের উপমা কি কহিব 
কবি কুল। বিচারি চাহিল সব নহে সমতুল ॥ দেখিয়া শ্ন্দর 
অতি কুচ যুগ ভঙ্গি । সুরজী হইয়া নাম ধরিল নারঙ্গী ॥ 
বড়ই কঠিন চিত্র উরুজ অবলা । কমলা শরীর নাম ধরিল 
কমল! ॥ শ্যাম তাঁরা নাম ধরে শ্যাম তারা নয়। তেকারণে 
ভালেতে পীঙ্গল বর্ণ হয় ॥ ডালিম্ব দেখিয়া কুচ অতি 
স্রচির। লজ্জায় বিদর হয় আপন শরীর ॥ কুটীলতা 
ভাবিয়! শরীর করি নষ্ট । তথাপী তুলন। নহে শ্ীফল 
শ্রীত্রষ্ট ॥ জামীর চৌলঙ্গ পুনি অস্থল রস হৈয়া । ডালেতে 
পীঙ্গল হয় অতিলজ্জা পাইয়। ॥ কুচ দরশনে অঙ্গ না দেখিন্ 
ভাল । উলটা সংযোগে পুনি হয় লতা তাল ॥ কনক কলমী 
কিবা ভরিয়া রতন। শ্যাম চাপ শীরে দিয় রাখিয়াছে 



মদন ॥ করিবর কুস্ত জিনী কুচ মনোহর 1. ন 
কিবা! হেন ধরাধর ॥ চক্রবাঁক যুগ নিশী বিচ্ছেদের ডরে । 
অখণ্ড মিলনে কি রহিছে উরশ্বরে ॥ সগর্ব আদরে কটাতলা 
অতি নয় । রাঁজচক্রত বনী শীর নম হ করয় ॥ শ্যাম ছত্র 
শীরেতে ব্যক্ত ছত্রপতী ৷ স্বইচ্ছায় করদিতে সবার আরতি 
উর সিংহাসন বৈমে অবলার বল। এক পরাটে ছুই রাজা 
করে কুতুহল ॥ কতেক কহিতে পারি কুচ সুলক্ষণ । যুব! 
কুলানন্দ হ্ৃদে বালক জীবন ॥ সত্যাঞ্চলে অন্তম্পটে থাক 
সর্বক্ষণ। পরশিতে নারে কেহ মানস নয়ান ॥ নৃপ কুলে 
বনু ঘ্ে ষে আরাধেন্ত ৷. কর দিতে নারে নবে কর কচা- 
লেম্ত ॥ মলয়া কুমকুম কেশ রাশি২ সার । একত্রে চামিশ! 
কৈল উদয় সঞ্চার ॥ কমল পাতিল পেট সুজিল গোসাই। 
তুষ্ট ভাব বচন অন্তরে অন্ত ন'ই ॥ খীরা হার করিতেলাগয় 
অতি ভার। স্ুত শব্দ তান্বল সুগন্ধি পুম্পহার ॥ নাভি 
কুণ্ড উদধ্ধি ভার জলাকার । তাহাততেপড়িলে মাত্র নাহিক 
উদ্ধার॥ লোমাবলী নাগনী বৈসয়ে কুণ্ডান্তরে | পর্থতে 
উঠিতে চাহে আহারের তরে ॥ মীম নীল কণ্ট খিরী অমুখে 
দেখিয়া। সৈল সন্ধি সংযোগে ' রহিল লুকাইয়! ॥ নুর 
অধর মধ্যে স্থুতা রস অতি । মধু লোভে উঠে কিব। পিপী 
লিক পতি ॥ মুক্তাহার গঙ্গাধার পন্থেতে দেখিয়া । সম্ভরি 
রহিল ম” ভোর মতি ঠয়া॥ কিবা কুচ হর কাম করিতে 
বিনাশ । আর ধন্ু ধরে লোমাবলী নাগপাশ ॥ £ধনুশ্বর মহে-, 
স্বর নহে অস্ত্র যুল। নিজ অস্ত্র ধরিতে ত্রিবলী ব্রিজুল ॥ 
স্বগরাজ জিনী কটা পরম-নুন্দর। হরের ডঙ্থুরু পুনি নহে 
সমশ্বর ॥ পিপীলিক। ভূঙ্গ কটি জিনী অতি ক্ষীণ। ভঙগিয়!, 



২. আক ্ সণ 
পরয় কিবা উদ্ধ গিরী চিন ॥ এলাহী সৃজীল বিধি ইন্দ্র বঙ্জ 
দিয়া। লোৌমলতা! লৈক্ষে পুনি রাখিছে বান্ধিয়া ॥ .শিরী সঙ্গ 
পরে ভক্ষ বৈষে অনুক্ষণ | জগতে প্রচার গিরী স্থৃতারবাহন 
করিকুস্ত বিদারী তু্জর ম্গপতী । হরি গন্ধে করি পলায়ন্ত 
শীঘ্বগতী ॥ হেন সিংহ গিরী অধে সদত বদতী 1 হরেরবাহন 
হৈল তেজিয়া পার্থতী ॥. করিকুন্ত বনতি পারীন্দ্র শীর পর 
বড় অপরূপূবতী দেখ মনোহর ॥ যতেক বাখান করি 
ততধিকচারু | হরের নিকটে যেন রাখিছে ভন্বরু ॥ মুখের 
রোসন। রত তাঁহে বিরাজিত | কিঞ্চিৎ দেো'লনে শব্দ উঠে 
স্ুললিত ॥ স্দুচক্রি নিতন্ব অতি ধরে নিতন্বিনী। করিবর 
কুস্ত জিনী লুন্দর বদনী ॥ নাভি অধস্থলে পুনি ত্রিজগত 
মোহন। উচিত কহিতে লাজ অকথ্য কথন ॥ অভেদ 
আঁছয় সেই কমলের কলি 1 না জানি পরশে কোন ভাগ্য 
বন্ত অলী ॥ চন্দনের মাঝে কিবা ম্বগগ্দ চিন। আর কি 
বলিব তারে করিয়। প্রবীন ॥ শিবের পুজার স্থলী যান 
সবিশেষ । কাম নিবারণ হর পুজ্সিলে মহেশ ॥ রাম কদলী 
জিনী উরু মনোরম | করিবর বর পুশী মহে তা সম ॥ স্ব 
স্ুকমল পদ অতি চারু তর। জল স্থল বহু পুনী নহে নম 
শ্বর॥ আতুলীত দেখি আখি মুখ করতল । চরণ স্মরণে 
আসি ভজিল কমল ॥ হীরক রঞ্জিত নখ দেখি লাগে ধন্দ। 
অরুণ বরণ বর হেন বাল| চন্দ্র ॥ শোভিত নিপুন রত 
আনট বাচিয়।!। চাতুরে ফেলায় নিজ জীবন নিছিয়া ॥ 
ণজেব্দ গমন জিনী গতী অতিভাল। খঞ্জন গঞ্জম জিনী 
লজ্জিত মরাল ॥ গমন। ভঙ্গিম! হেরী বর্গ নারীগণ । ৫তিকা- 
বুণে ভূমণ্ডলে নাদেয় দরশন ॥ ক্ষণে ক্ষণে মন্দ গাতী চলন 
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ঠমক। ঠমকিং চলে ভঙ্গিমা সুচার্ ॥ নিজ. গম সহজে 
চলিতে বর নারী । অঙ্ ভঙ্গে নাচে যেন সর বিদ্যাধরী ॥ 
চলিতে সুস্বর বাজে কিঙ্কিনী নেপুর। ভ্রম ভঙ্গ নহে তাল্ 
শব্দ ম্দুমধূর ॥ পদ পর সনে রেনু রক্ত বর্ণ হয়। সিন্দুর 
বলিয়া ফুল রমণী পরয়॥ অতুল মানন পরশিতে নারে 
হাতে। পুষ্প বলি ভ্রমে সবে খুইতে চাহে মাথে ॥ বসন 
ভুষণ সব বর্ণিতে না পারি। ক্ষণে পাটনেতে নাড়ি ক্ষণে 
জর তারি ॥ ক্ষণে শাখা রন্ধ! পাতি ক্ষণে গজাজল | ক্ষণে 
কিরি মিজী পরে ক্ষণে মল মল ॥ ক্ষণে কৃষ্ণ ক্ষণে রক্ত 
শ্বেত পীত বাস । ক্ষণে মুজশ্বর ক্ষণে নেল দম তান ॥ নান! 
দেশী নান! বাঁস নান। রঙ্গ পৈরে। তীলেং নানা ভাতি 
মানাবর্ণ ধরে ॥ যতেক বর্ণনা করি অধিক মহিমা । হুপ 
পরী নর নারী দিতে নারী সীমা ॥ অতুল নিন্মল রূপ 
ব্রিজগ মোহন । দর্পপ অন্তরে মাত্র সেরূপ তুলন ॥ এক 
মুখে প ছবি কহন না যাঁয়। ভাগ্য বল হেতু দেখি সেই 
পাঁতিয়ায় ॥ শ্রুতী গত মাত্র জপ সুধা রন বল। প্রেমের 
সাগরে সত্য উঠিল হিল্লোল ॥ প্রেমরূপ মুল প্রেম বিরহের 
মুল। তাগ্ৃত জড়িয়া বিব কারল আকুল ॥ পরম প্রেমের 

সিন্ধু অগাধ ঘভ্ভীর। ক্ষণেকে ভাওরে ফেলে সমুদ্রের 
নীর । বিষ ধরে দংশীলে যে হেন লহরয়। আপাদ মস্তক 
আদি হৈলে বিষময় ॥ প্রেমের কঠীন ভুঃখ বাতাইব কেনে 
যাহার মরমে ব্যথা (মেইমাত্র জানে ॥ অন্তরে প্রেমের ঘাও 
ইৈয়। মহশ্চিত। ভূমিতে পড়িল নৃপটৈতন্য রহিত ॥ ক্ষণে 
শ্বেত মুখ চন্দ্র ক্ষণে হয় পীত। তিলেক দশমী সদা হৈল 
উপস্থিত ॥ দশ্রী দশার এবে শুনহে ব্যবস্থা । কাম হোতে 



ভাবকের যে দশ অবস্থা ॥ অভিলাষে প্রথমে দিতীয় চিন্তা 
হয় & তৃতীয় ন্ময়ণ গুরু কৃতি চতুর্থব ॥ পঞ্চমে উদিগ্ন হয় 
মফটমে বিলাপ । সপ্তমেতে উন্মাদ অফ্টমে ব্যাধি তাপ ॥ 
নবমেতে ভূর্দাশা দশমে স্ৃত্যুবত। বিরহের দশ অবস্থা 
বুঝহু বেকত ॥ ক্ষণে শীমে ডুবি হয় বিরহে নৈরাশ। ক্ষণে 
রূপেশ্বরী ছাড়ে দীর্ঘল নিশ্বাস ॥ অচেতন দেখি নৃপ মন্ত্রী 
বন্ধুগণ । নিকটে আমিল সব নৃপ প্রিয়জন ॥ ইষ্ট মিত্র 
নৃপ কুল সব আইল. শুনি। ওজ৷ বৈদ্য গণকাদি আসিল: 
বু গুণি ॥ কেহ নাঁড়ি চাহে কেহ নাসিক পবন। কেন 
ঘরিশয় হস্তে যুগল চরণ ॥  পরীক্ষিয়। নাঁমিকা চাঁহিল গুনি 
গণে। নির্মল চক্র সূর্য্য আপন] ভৰনে ॥ সধশার নাহিক 
কিছু কফবাঁত পীতি। কি হেতু চমকে মনে অঙ্গ পুলকিত ॥ 
ভাবিয়া! ॥চিন্তিয়া সবে মনে কৈল সার। কোন রোগ নহে 
এই বিরহ বিকার ॥ চিকিৎসক বৈদ্য কুল হইল আকুল। 
নিকটে নাহিক তার ওষধের মুল ॥ কহিল সকলে মিলি 
নৃুপতি জাগাও। 'মনের আরতী কিব। জিজ্ঞাসিয় চাও 
ততৈক্ষণে বন্ধুগসে নৃপে জাগাইলা। কোন মতে কার 
চিত্তে জিজ্ঞাসা করিল ।| কি দুঃখ অন্তরে আজ্ঞ! কৃূর মহা 
রাজ। ব্রিভুবনে অসাষিত আছে কোন কাজ ॥ ন্ুমের 
সমুদ্র আইসে তোমার হাঙ্কারে ৷ কোন কার্যে রাজেশ্বর 
হঃখিত অন্তরে ॥ চেতন হইয়ানৃপ হইল বিকল। ঘোর নিজ 
হুইতে যেন উঠল পাগল ॥ পুছিলে বচন যোগ্য না দেয় 
সম্মত। নিজ মনোরথ যেন কহে ডনমত ॥ সহরিবে 
আছিল অমর! পুর যথা । স্বৃত্যু পুরে বনবাসে কে আনিল 
এথা॥ নিদ্রাগত মন পক্ষ শুক বক্ষে ছিল ।. কি কারণে 
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বিধি আমা এথাতে আনিল॥ চন্দন এ: 
সেই স্থানে । কিমতে রহিব কায়া পরাশ বিহনে ॥ নিদ্রা 
সে পরম সুখ জগৎ মোহন। যোগ নিদ্রা হস্তে সিদ্ধি পায় 
যোগীগণ ॥ ভয় চিস্ত। হস্তে যার বুদ্ধি নহে স্থির | নিদ্রায় 
ব্যাপিলে হয় অচিন্তা শরীর ॥ ভাগ্য বিপরীত ইৈলে খণ্ডে 
সব স্থখ। অখথগ্ডিত স্মুখ নিদ্রা না হয় বিমুখ ॥ আর ষত 
সুখ কার আছে কার নাই। নিদ্রা সুখ সর্থভূত ব্যাপিল 
গোসাই ॥ নৃপতি কমল শয্যা সুখ যেন মত। তেন মত 
হ্ুঃখী জন কাটে ভুমি গত ॥ কোন বস্তু দিয়া করি উপা- 
মিব তারে। যাহা বসতি ঠৈছে চক্ষের মাঝারে ॥ জ্ঞান 
হীন জনে যেই নিজা নাহি চিনে। সর্নয হারার ছেন নিত্রার 
কারণে ॥ ৬ 

নৃপতি মুচ্ছণঘাত হইবার বয়ান। 

রাগ দীর্ঘ ছন্দ। নৃপুতিকে নিদ্রা হনে, জাগাইয়। 
বন্ধুগণে, বুঝিল বিষম হৈল কাজ । করযোড় করি সবে, 
কহিতে লাগিল তবে, নিবেদন শুন মহারাজ ॥ তু মি বুদ্ধি 
মস্ত স্বামী, কি কহিতে যোগ্য আমি, আপনে ভাবিয়। 
দেখ চিত্তে। অতি কষ্ট. প্রেম জ্বীলা, আগে ছুঃখ পাছে 
ভাল৷, বাজিলে মোচন নাহি তাতে ॥ অলেখ লেখয় দৃষ্টে 
পবন ধরত় যুষ্টে, মন হয় বন্ধু খেমা ভোৌর। মিত্র বহি- 
ভুত যত, ভাবের অনল ততো, ভ্বালাইলে পায় প্রেমওর 
নিজ শির পদ করি, সর্ব সুখ পরিহরি, সম্প্দ আপদ সম 
তুল। স্ুসম করিয়া কষ্ট, আঁচর্িতে নহে ভ্রষ, সেই জানে 
প্রেমের ষে মুল॥ আপনা করয় নাশ, সব ভক্ষ উপবাষ, 
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তেজি লোভে, মায়া ক্রোধ কাম? তুমি সুখি; ভূ রাজ 
লক্ষে২ করে পুক্ধা, কৌন: হেতু লও প্রেম নাম ॥ মনেতে 
ভাবিয়! চাই, সাধ সিদ্ধি নাহি পাই, বিনি যোগ পন্থ করি 
লক্ষ । তন্ত্র মন্ত্র ধ্যান জপ, কর্ম যোগে শত তপ, তবে হয় 
দেব সম প্রক্ষ ॥ এমত করয় যবে, প্রেম শুরা পিয়ে তবে, 
সদ1 মত্ত আনন্দ অপার । ভাবের নিয়ম ব্যাধি, ভক্তিঘুক্তি 
হৃদে সিদ্ধি, স্ুখাস্থখ প্রাপ্তি হয় তার ॥ রসিক নায়ক গুরু, 
মেদনী কপ্প তর, দানে মানে কর্ণ কুরজিত । ধন্ম দাত। 
সিদ্ধি হেতু, ভবদধি সত্যকেতু, হখ সমে বিক্রম আদিত 
এহেন মাগন গুণি, কূপ ভাব কথা শুনি, জিজ্ঞাসিল সব 
বিবরণ । আদেশ কুগুল শীরে, পরিমল করি ধারে, হীন 
আলাগুলে স্্রুচন ॥ 

বাগ জম্ক ছন্দ । 

শুনি দীর্ঘ, শ্বামান্তরে নৃপ কহে কথা । যতেক কহিল 
ত্য নাহয় অন্যথা ॥ নয়ানে অবয় মুক্তা প্রায় জল ধার। 

ভাঁবানল জ্োতে জাশে মন অন্ধকার ॥ গুরু শুকে 

আমাতে করিতে যোগ কর্ম । এক যোগে ভাব ভক্তি 
আর যোগে ধর্ম॥ কর্ম যোগ হৈলে পুনি কায়। সিদ্ধি 
হয়। ভাব ভক্তি যোগ ঘুক্তি বাঞ্ছিত পুরায় ।&কম্ম যোগে 
অনাহারে বদি চিরকাল। সাধিলে নে সিদ্ধি হয় ছাঁড়য় 
জরঞ্জাল॥ ভাবের আনল মনে হইলে প্রকাশ ॥ তিল মাত্র 
ভাঁবকের হয় আগত নাশ ॥ গুরুর দাতব্য শিষ্য হৃদেঅগ্নি 
কোনা । প্রজ্জলিত করে যেই শিষ্য মহাজন। ॥ ছৃদ্ধ মাঝে 
ননী আছে জগতে প্রঙ্গার। আউটিলে মঘিলে সে পাস 
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টির আর & পথ উদদেশির। গুরু ধর কাতার । নিজ বলে 
বাহিলে সাগর হয় পার ॥ এত জানি তেজিন্দুম সংসার 
সখ মায়া | কিবা কাধ্য সিদ্ধি কিবা নিপাতিতা কায়া 

রাজ্য পাঠ. ত্যেজিয়া নৃপতি €হল ফোঁপীী। করেতে কিনার 
লই বাজায় বিয়োশি ॥ শিরেজটা কর্ণে মুদ্রো ভ্ম কলেধর। 

কক্ষে সিঙ্গা ড.্যুর ত্রিশুল লৈয়া কর ॥ মেঘলি ধান্দাদ্ি 
রুদ্রাক্ষের জপমালা। কান্ত চক্র খাঁপর বমিতে স্বগ হালা ॥ 
চক মক পাষাণ আর পদেত পায়রি হস্তেতে দ্বাদশ লৈল 
বটুয়া। ধান্দারি ॥ উরিয়া নবন্ধ কৌটা প্রন কপিন। আল+- 
ছুত শব্দ মধ্যে মন £কল্য-লিন ॥ শন্য পথে ধ্যান ধরিয়া 
সম চক্ষে ॥ শন্যু পুষ্প হার লক্ষে করিল অলক্ষে ॥.ঘন পরি- 
চয়্ মন আমানতে দিয়! 1. পঞ্চভূত শুদ্ধি দশবাউ অন্তরিয়া ॥ 
চতৃর্দোল ধারি করি ভক্তি সর্ভাসন। শত দল অধিষ্ঠানে 
চালাইল মন ॥ আন্বীরে বসন্ত বর্ণ শদিষ্টা বলন্ত। শত 
ঘল মনি পুরে আদ্য কলকান্ত ॥ ৯৭ সা 
প্রজাপতি । আলাহুত চক্রে কৈল রি, ভকতি ॥ শতদল 
মনিপুরি ডাউটা কুকেন্ত। দেখিলেন্ত স্থুরশশী বিশুদ্ধ 
চক্রেত ॥ তথাতে কুগুলি দেবি আছে নিদ্রা গত । 
সর্প রূপ ধরী রছে স্ু শর্মার পথ ॥. অধমুখে চক্র 
তথ! অমির! বরিষে। উর্ধ মুখি হইয়! কুগুলি সব 
চোষে ॥ দরশন. নহে পুনি শক্তি আর ম্বি। এই দে 
'কারণে মরে সংসারের জীব ॥ অকুঞ্ণ কুকি অঙ্ক সম্ভ, 
রসে বায়. | জাগাইলে কুগুলি সে চির পরমায়,.॥ অর্ধ চক্রে 
এ দশ উজ্জল ছুই নির্মল দর্পণ 
শত দব্স হেরিয়া সহশ্র -দলাস্তব্ন.মেবীল পরম শীব অতি 

.. শঙ্মাবতী রি ; ৯ ঈ 



| %% ৬৬ সঈ 
মনোহর ॥ পুর কুস্ককার কুচ কত করি দন। তিল 
জ্ রমে সাধিলেক প্রাণ পণ ॥ শত রজ তমণ্ড৭ ত্রিদেব্রে 

শক্তি । আকারে উকারে মকারেত €ৈল ভক্তি ॥ প্রলয়ের 
মি শুনি শুক কর্ণ সুলে। কিঝিৎ সাধিল যোগ্য মন কুতু- 
হলে ॥ কিচারি কহিলে সব যোগের লক্ষণ। পুস্তক বিশাল 
₹য় শুন মহাজন ॥ গুরু শুক সন্ততি করিয়া মহারাজ | 
চলিল নিক্গল দ্বীপে সিদ্ধি হৈতে কাজ $ পুনরপি নিবেদি 
'আমত্য সকল । শুভক্ষণে চলে ষদদি কর্যেতে কুশল 
নৃপ্পৃতি উত্তর দিল শুন বন্ধুগণ । কিবা শোভা শুভ প্রেম 
পন্থে গমন ॥ যমে প্রাণ হরি নিভে কিসে নিশি দিশ। পতি 
সঙ্গে বধাইতে সতী না পুছে জ্যোভিয ॥ গৃহ বন সম মোর 
স্বকার্য্য গমনে 1 ভুমি সব নিল গ্রহে যাও সুখমনে ॥ সজল 
নয়নে আমি নৃপতি জননী । কহিতে লাগিল কথ। শুন 
পুত্র মনি ॥ রাজ চক্রবতী তুমি সংসার মাঝার। তোম। 
খিক কেব! সুখ আছয় সংসার ॥ বিলাসন নব নিধি সহজ 
সুন্দরী । কোন সুখ লাগি তুমি হও দেশান্তরি ॥ যে অঙ্গে 
শোভিত সদা চুয়। ও চন্দন। কোন মতে দেইআঞ্গে সহিবে 
ভম্মণ ॥ নিশি দিশি আছিল করিয়। স্মখ ভোগ । কেমতে 
সাধিব। পুত্র মহাকষ্ট যোগ ॥ যেই অঙ্গে পরিয়াছ স্বর্গ পাট- 
স্বর। কেমতে সহিবা কাথ। হেন কলেৰর ॥ গজেক্দ তুরঙ্গ 
চতুর্দোলে আরোহণে। মহ! ছার স্খেতে আছ্িল। রাত্র 
দিনে ॥ হেন স্থুকমল তনু পদ ব্রজগায়ে। কেমতে হ্থাটাৰা 
পুত্র মহাকষ্ট শ্রমে ॥ তোম। বিনে রাঁজ্যপাট নব অন্ধকার ॥ 
ব্ধকাজে আমারে না দেও ছুঃখ ভার ॥ মায়ের বন শুনি 
ছাড়িয়! নিশ্বাস। কর জোড়ে কৈল রাজা বচন প্রকাশ ॥ 



অঙ্গ. জল | 

কার সুখ কাঁর ভোগ-কাঁহার সংসার । । মনাভীফ সিদ্ধি বিনে 
সব আন্ধকার ॥ যদি ভাল হইত সংলার সুখ ভোগ । রাজ্য 
ত্যেজি গোৌপি চত্জ না সাধিত যোগ ॥ যোগ ওপ কষ্টবিনে 
না দিল সংসারে । পৃথিবীর ভার কেহ এডাঁইতে নারে ॥ 
ভাল মন্দ বিচার লইক প্রভু যবে। কর পদ লোমে সর্ব 
সাক্ষি দিব তবে ॥ আপনার অঙ্গযদি না হয় আপন । এছাঁর 
সার আর কোন প্রয়োজন ॥ যদিআয়, শেষে প্রাণ 

থাকিয়া আমার । অবশ্য সেবিন্ধ আলি চরণ তোমার ॥ 
দেশান্তরে যায় পতি শুনি নাগমতি । সজল নয়নে আসি 
করিল মিনতি ॥ মুখ্য সখিগণ সঙ্গে অশ্রু মুখি হইয়া। কর 
জুড়ে কহে কথা পতি সন্বোধিয়া ॥ ভু প্রাণ পা্ি মম 
সকলের আশ। বিনা অপরাধে কেন করয় নৈরাস ॥ কোন 
৪খ হেতু প্রভু হও দেশান্তরি। আম! হৈতে পদ্মাবতী 

£কেছন সুন্দরী ॥ যদি জপহীন আমী জানী নেবা ভক্তি । 
আমাকে ছাড়িয়া যাও ভোম! বরশক্তি ॥ তোখার বিচ্ছেদে 
মোঁর না রহিব প্রাথ । নিজ হন্তে মারি আম! দেও স্বৃত্যু- 
দান ॥ কিবা আমা সঙ্গ নেও হই যাইৰ দাসী । পতি যোশী 
নারী অনুচিত গুহ বাসী ॥ তোম। সঙ্গে হখন্ুখখ পঞ্চ প্রাণি 
মোর । পরিসব্য। করিয়া €সবিহু পদ্দ তোর ॥ পুরুষ আর্থাঙ্গ 
নারী বিধি নিয়োজিত । রাম ৷ সঙ্গে সীতা গ্রমন উচিত ॥ 
রমণী শরীর জান পুরুষ জীবন । জীবন হইতে অঙ্গ কোন 
প্রয়োজন ॥ স্স্রিয়াজাতি হীনমতি কিবুদ্ধি তোমার । প্রাণের 
বিপক্ষ কর্থ কিফল সংসার ॥ কিবা বুদ্ধি সনেযার করগত 

প্রীণ। উন্মন্ডতেরে উপদেশ করর অজ্ঞান ॥ যবে রামসঙ্গে 
সীতা হৈল বনবালী। রাবনে হরিল তারে লৌক উপ্- 
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হাসি ॥ লংষার স্বপ্ন: তুল্য, কি. তার বান! । অন্তরালে 
নিজ. অন্ধ লা হয়. আপুনা ॥..নৃপতি ভরত নাহি সন্যানি 
আপনি। যার ঘরে যোলশত ুন্দরি কামিনি ॥ যার হস্তপ্দ 
কুঙ্গেকল্য ৰরিষণ। তিল মাত্র হেন ন্ুুখ ছাড়ি গ্রেল বন & 
কার-বাক্য না শুনি নৃপতি হৈল যোগি । চলিল প্রেঘের 
পথে বিরহ বিয়োগি ॥ সিঙ্গা ধনি করি নৃপ হইল বাহির । 
প্রজা লোক দেখিয়! হৃদয় যায় চির ॥ তিন অব্দ লোক 
হস্তে না লইবে কর। পুরব পশ্চিম হৈতে এক দেশান্তর ॥ 
পাত্র বলে শিব তুল্য তোমার বচন। কোহকাফ গিরি তুল্য 
পাষাণ লিখন ॥ সর্বলোক কান্দি কান্দি পথে২ং কর। 
হেন মত ধন্য রাজা! সংলসারেতে নয় ॥ স্বশোকে বর্ণিত 
করি নাহি পারে মুখে । শত পাতি কাগজে লেখয় যদি 
তাকে॥ ঘরে ঘরে দ্বারে হৈল আপগ্ত বোল। চতুদ্দিকে 
মহাশব্দ কান্দনের রোল ॥ ন্পতির মাতৃর কান্দিন মকরুণে, 
বক্ষ শাখে মোহিত হইল পক্ষীগণে ॥ অন্তপুরে রামাগণে 
কাদ্দিল যতেক 1 পুস্তক বিশাল হয় কহিব কতেক ॥ নাগ- 
মতি কান্দে যত প্রভু বিনহিয়া।প্াবাণও বিদরয় কাছা 
শুনিয়া. .... ০ 

নাগযতির বিলাগের বন্ান ৃ 
রাগ লাচারি ভাটিয়াল | 

সুখ ভোগে গোয়াইল কাল, কোন হেতু পড়িল জঞ্জীল, 
শুক পঙ্গী হৈল মোর কাল, জানিল ৮৮০০৭ 
আলো। সই কি আজু পোহাইল কাল নিশি ॥ ূ 
-ধুয়া। পুর্ব জন্মে তপ কৈল, তার ফলে হেন স্বামী 
পাইল, রিষ ভাবে. পাছে. না চিন্তিলুম, নিজ দোষে রত 
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চারাইলুম ॥ হেন স্বামী ছাড়ি ঘার যার, বিফল জীবন ন্ভুখ 
তার, দিবদেতে পুরি অন্ধকার, শুন্য+দেখি'সকল সংসার 
সু মন্দ দক্ষিণ পবন,শুশীতল সুগন্ধিচন্দন, পুষ্প রম রত 
আভারণ, আজু কেন হৈল হুতাশন ॥ যার প্রভুর নিঠুর 
চরিত, সর্ব সুখ হয় বিপরীত, জীবন লাগয় মোর ভিত, 
সবে এক স্বৃতুযু দেখি হিত ॥ সখি বলে শুন স্বদনী,ন্বামী 
তোর ম্বহাগুন জ্ঞানি, তো স্মরি আসিব আপনি, দল 
দরশন নাহি পুনি॥ স্বামী তোর যোঈ দেশান্তরি, যোগ 
ভাৰ তুমি যোগী নারী, হৃদয় মুকুর করি, সুখে থাকে প্রভু 
মুখ হেরি ॥ যবে দেখ চিত্তের মুকুরে, গ্বপ্র ভোক্ষে উদর 
না ভরে, চন্দন শীতল যদি করে, কদাচিত তৃষ্ণা নাহি 
হরে॥ সতাবাদী ধাম্মীক স্বজন, শ্রীযুত ঠাকুর মাগন;তাহান 
আরতি ভাবি মন, হীন আলাওলে ন্ুরচন ॥ 

'.. রত্কসেনের গমনের যাত্রা! সোলশত রাজ 
, পুত্র যোগী হই-সন্ষে যাইবারবয়ানন। 

রাগ জঘক ছন্দ? নৃপতি গমন শুনি হইয়া বিয়োসী | 
যৌলশত রাঙ্কার কুমার হৈল যোগী ॥ রাজ শুধ ত্যাজিয়। 
নৃপতি (প্রেম ভাবে। গুরু সঙ্গে শিষ্য রূপে চলিলেন্ত 
সবে ॥ নৃপ, গুরু শুক নৃপ সকলের গুরু । শিখিলেন্ত শঙ্খ 
সিঙ্গা বাজাইতে ভুম্বর ॥ ন্মরণ নৃপতি মনে মেই এক জন 
ষার ভাবে রাজ্য তেজি করিল-গমন ॥ হেন নৃপ কুমারে 
করয় যজ্ঞবান । পাঁষাণ ফাটিয়া যেনফুটিল পলাশ।॥, চলিতে 

কুশল ভাল দ্বেখিল বিদ্ধিত। ধেনু বৎস সংযোগে দক্ষিণে 

উপস্থিত ॥ দধিল২ করি ভাঁকে গোয়ালিনি। পুর্ণকৃত্ত দেখি 
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লেস্ত শ্বরধা রমণী ॥ নাগ শীরে দেখিলেন্ত দক্ষিণে খঞ্চন ।' 
বামেতে' শৃগীল ফিরি করে নিরক্ষণ ॥ পুম্পের পসারা লই 
সগুখে মালিনি। শির পরে মগ্ডুলয় সাঁচন সঙ্গিনি ॥ 'আইসং 
করিয়া সমুখে করে রোল । চতুর্দিকে জয় করে শুনি জয় 
যৌল॥ কার্য সিদ্ধি হৈব হেন মনেত মানিল। আর যত 
শুভক্ষণে দেখিল শুমিল ॥ সে দিবসে অপ্প মাত্রে করিয়া 
গমন। নগর বাহির হই রহিল রাজন ॥ ঘোগীর নিয়ম ধর্ম 
আলাপ করিয়া । রহিল সমস্ত নিশি প্রভুকে ভাবিয়! ॥ 
প্রভাতে উঠিয়া নৃপ করিল পয়ান। শঙ্খ শিক্ষা ডন্ব কু 
বাজায় ঘন দান॥ সকলেরে নৃপতি কহিল অনুরাগে । 
সাবধানে চলিও বিকট পন্থ আগে ॥ আগে পাছে হইয়া 
চলয় সর্থজন | পদেত পওরি দেও কণ্টক মোঁচন ॥ আমি 
সব পঙ্ছের উদ্দেশ নাহি জানি । গুরূ শুক আগে করি চল 
পন্থ চিনি ॥ শুক বুদ্ধিবন্ত কথা কহিল তখনে। পন্থের 
উদ্দেশ কহি শুন সর্ব জবনে ॥ বিজয়! নগর যথা নৃপ শু জ 
গিরী। প্রথমে লঙ্বিয়া চলে দেই দ্বীপ পুরি ॥ আটর 
বাটাল বামে দক্ষিণেতে লঙ্কা । মধ্য ভাগে চলি যাও ন! 
করিও শঙ্কা। ভাহিনেতে রত পুরি পারিজ্জ ছুয়ার। ঝাড় 
খণ্ড পর্বত রাখিয়া রাম ঘর ॥ বামেতে উড়িয়! যথা জগন্নাথ 
পাঁট। নিঃসঙ্কটে উত্তরহ সমুদ্রের ঘাট ॥ শুকের বচন শুনি 
হইয়া সন্তোষ । নিত্য হাটিয়! যায়স্ত দশ ক্রোশ ॥ রাত্রি 
ইৈলে বন মধ্যে করেস্ত বমতি । সবে নিদ্রা ষায়ন্ত জাগেন্ত 
নরগতি ॥ যার হদে প্রজ্জলিত প্রেম ু তাশন। কিবা 
ওপ্ি নিদ্রা সুখ শয়ন ভোজন ॥ হেন মতে এক মাঁস চলি 
বন বাঁটে। উত্তরিল গিয়া এক সমুদ্রের ঘাটে ॥ রত্ুসেন 
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নরপতি হইল টি জাতি।. শুনি সম্ভাসিতে আইল নৃপ- 
গ্রজপতি-॥. ভুমি কম্পে নম, শীরে করি ন্রমন্কার।, গজ 
কর যুড়ি মাগে পরিহার ॥ চক্রবতি রাজা! ভুমি নৃপ শিরমণি 
হেন কর্ম তোমার উচিত নহে পুনি ॥ আমরা সবেরে-তুমি 
অনাথ করিয়া । কি হেতু চলিয়া-বাও.দেশাস্তরি হৈয়া॥ 
শত সংখ্যা সুন্দরী তোমার অন্তপুরে [এক স্ত্রীলাগি কেন 
ছাড় তা সবারে ॥ আমি কি বলিব ভুমি আপনে পর্তিত।। 
সকল জ্ঞাপত আছে যজ্ঞ অনুচিত ॥ শুনিয়৷ নৃপতি বলে 
শুন মহাজন। আশানাব্র হস্ত গত নহে মোর মন ॥ তোম। 
ধিক বুদ্ধি বস্ত ছিল আমি আগে ।.এবে সব বুদ্ধি মোর বিষ 
প্রায় লাগে ॥ পুনরূপী কর জোড়ে বলে নরপতি। কহিে 
লাশিল ডে করিয়া ভকতি ॥ যদি পদরেণু দান কর মহা 
মতি । উজ্জল হইবে সব আমার বসতি ॥ নৃপতি.কহিল 
তবে গুন মহাশয় নৃপগৃহে যাইতে যোগী উচিত না হয় ॥ 
এহি দান কর যে বহিদ্র যদি পাম । পার হই সমুদ্র আপন! 
কার্যে জাম॥ ন্পতি আদেশ লাগে মোর শির পাগে। 
যেই পুষ্প ভাল সেই শিব পু! লাগে ॥ এত কহি ন্ পা 
বহিদ্র আনি দিল। ক্রমে ক্রমে সর্ব লোক নৌকাতে উঠিল 
নপতির বহিদ্র চিশ স্গঠন। ধন দব্য সালশত, উঠীল 
তখন॥ সহ সহত্ব যত কর্ম কারীগণ '্বচ্ছন্দে 
মে ডিঙ্কা করিল শুশোভন॥ চর কারি ছোট্ট বড়, 
লঙ্গর খেচরি। সর্ব সাজে বৈকুণঠ, আনন্দে. গঙ্গা তরি ॥ 
ড়িঙ্গ! হ্াক্কীরিয়৷ যাইতে সম্ভোধি কহিল! | পুত্র তুল্য 
রাজ্য দেশ পাঁলিতে বলিল ॥ ন [পতি বহিদে.. আছে 
অর্থ জন সুখ | সকল চলিল তথা, ক্রিয়া মুখ ॥ 



মর ভারতি ফট পথ শকুল অপায় | সাবধানে 
থাকি সমুদ্রে হৈও পার ॥ ধার খিরো দধি আর সমূর্দে .. 
উদৃধি'। শুরাজল কিবা,আঁর এ সন্তু অবধি ॥ হিন্দৃস্থানি 
ভাসে নাম ধরে এই মত? সংক্কতভাদে যেই শুনহ বেকত 
প্রথমে লবণ ইক্ষু সরা ঘ্ৃত আর। দধী টুগ্ধ'জলান্তর 
শুন কহি দার॥ এমব সমুদ, তেজি সাহন সংযোগৌ । শত 
মধ্যে এক রায় পুন্য ফল ভাগ্যে । এমন সহট মধ্যে গমন 
ত্তোঁমীর। আপনে ভাবিয়া চাহ কি. বলিব আর 7 রাজ 
বলে গজ্পতি মনে শক্তি শিব যার ঘটে প্রেমানল কষা 
তাঁরজীব ॥ প্রথমে জীবন তেজী প্রেম পথে গমণ- স্বত্যুক্য 
জনের কি করিতে পারে জম ॥ সুখ সঙ্কন্পিয়৷ কল্য ছুঃখের 
গন্থল । তবে পদর্দিল পথনগুর সিঙ্গল ॥ ঘে জন পরিল প্রেখ 
সাগর গন্তিরে। খাল জোরা সম দেখে এই সমুদ রেণ।'জর্দ 
হেরি বিরহের কিব! ভয় কল্প অগ্নির সমুদ, দেখি তাতে 
দের ঝন্প॥ প্রেম ডোরে মন বাঞ্ধি বিরহের টানে। সাগর 
অনল গিরি ক্ষুদ হেনজানে ॥ যদ্যপী সমুদ, হয় ঘন লহ 
রিত। না হয় হংসের হিয়। অধঃ কদাচিত ॥ প্রেম পথে 
যাইতে যদিবা স্বত্যু হয়। জনম সাফল্য মে পুরিতে ডি 
রয় ॥ যাহাতে সপীল জীউ তাতে হই সাঙ্গ । সিংহ 
দেখিয়! বিরহে নাদেয় ভঙ্গ ॥ অমুল্য রতন দ্রব্য দেখি বট 
প্রায়। দেবতা রক্ষতা যার কি তাঁর উপারন ॥ অতুলিত 
সত্য দেখি ন্প গজপতি। সাহদেতে সিদ্ধি আছে বুবিল 
সম্ততি ॥ সাজে বাঁজে বহিদ্র করিয়! সপ্পণ। আপির্থাদ 
করি নৃপে করিল ধুষন ॥ শুভক্ষণে ডিজ্গাগণ্য করিয়া নৃপতী 
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সব ঠেলি। . সংসারেতে বন্য বে ক ৫প্রম 
কেলি ॥ এই স্থানে স্বগ' শুরুপাক় ৈই জনা 1:. তুঁণ মাত্র 
দেখে সেই জগৎ বাসনা ॥ সংসারের সুখ ভোগ ব্বপন 
তুলন। জিযরন মরণ সম জানে মহাজা নু) . চলিল বহ্িদ্র 
কুল চঞ্চলু গমনে । দৃষটী পাছে করি ঘর পলক মোজনে ॥ 
অপার সমুদ, মাঝে ব্বর্গ মাত্র চিন। কুপ হেন গনে তাকে 
প্রেম উদাসিন ॥ তখনে সফরি মৎস্য এক দেখা দিল । 
জিনিয়া ধবল গিরি পর্বত আমিল ॥ সমুদে, লহর পুনি 
লাগিল আকাশ । পুনি পাতালেতে ফেলি করয় নৈরাশ ॥ 
সেই পন্থে আমি সব করিছি গমন। বিধাত। রাখিলে নি 
রহিব জীবন ॥ তুমি গুরু মহা জ্ঞানি আমি চেলা তথা । 
গুরু যথা পথ ধরে শিষ্য বরে মাথা ॥ হার কেওটি কুল 
বহিদ রক্ষক । সঘুদে, কঠিন ক,প জলের ভক্ষক ॥ ডো 
সে সব মৎস্য তুমি. দেখ নয়। এমত সহতশ্র জন উদরস্থ 
হয় ॥ তাহার উপরে বাজ পক্ষী মগ্ডলয়,। টপয় পহজঅ কুপ 
যাহার ছায়ায় ॥ সেই পক্ষী মৎ্দ্য লই উড়ল আকাশে । 
ছাঁও সুখে আহার যোগায় অনায়াসে ॥ গগণ গজ্জায় জান 
পক্ষির গমনে 1 জ্লাকার হয় এক পাঁকের দোলনে ॥ জেই 
কালেন্চক্দ্র নুষ্য না দেখি গ্রকট । দিগের নির্ণয় নাই চলন 
স্কট ॥ শুতে এক যায় জার আছে, ধর্ম লেম। আরো 
হিলে বহিদে, কুশলে- আর ক্ষেম &নৃপতি কহিছে তবে 
শুনহে কেউট। চলিতে প্রেমের পথে কিনের- সঙ্কট ॥ 
ভুমিসব 'নৌক। বাহ মন্র হরিষে । বিরহের রক্ষক আপনে 
জগ দিশে ॥ আমি তবে কুশল মাজিয়া প্রতু স্থানে । সত্য 
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টা উললৌক প্রেদপঙ্ছের খমনে ॥তোগার! বাহিলে কি এড 
নেক। চলে 1 পবন গমনে লৌকা চলে সভা ঘল্দে ॥ প্রকে 
রক এড়াইল সমুদ্রে ঈঙ্কট । পঞ্চ মানে হৈল গিয়া সিং. 
নিকট ॥ নৃপতি কহিল তবে শুম গুরু শুক। অকস্মাৎ 
মনে আজি জম্মিল কৌতুক ॥ .. সৌরভ সহিতে আদি, 
শীতল পবন। দাহেন শরীর যেন লাগিল চন্দন ॥॥ অস্ধ- 
কার দ্বারে গেল কিরণ উজ্জল। সকল লগ আজ্তি দেখি 
নিরমল ॥ সুখে মেঘের প্রায় দেখি অদ্ভুত । আকাশে 
লাগিছে যেন শুধির বিদ্যুৎ ॥ তাহার উপরে যেন চক্জিম। 
প্রকাশ। সান্ধ যোগে রাহু যেন করিলেক গ্রাম ॥ 
আর যে নক্ষত্রকুল দেখিল সমিপ। স্থানে স্থামে উজ্জল 
করিছে যেন দ্বিপ& দক্ষিণ দিগেতে দেখি কাঞ্চনের 
মের। অকালে বসন্ত .যেন হইছে. শ্চার ॥ শুকে 
বলেশুন নৃপ ভাগ্য অখণ্ডিত । সাহমে জিনিল তুমি বিক্রম 
আদিত ॥ গোপী চন্দ্র নুপতি জিনিলা তুমি যোগে । সত্য 
হরিশ্চন্দ নহে তোমার সংযোগে ॥। গোরক্ষে আসিয়া 
তোম! সিদ্ধি দিল হাতে । তোমারে না পারে জ্ঞানে মোছ 
দ্দর নাথে ॥ প্রেমেতে জিনিলা! তুমি পৃথিবী আকাশ। 
এই দেখ সম্মুখে সিংহল ৫কলাশ ॥ মেঘ বর্ণ গড় দেখ 
লাঁগিছে আকাশে। সুবর্ণ কাঙ্থুরা যেন বিছ্যুৎ প্রকাশে 1 
আর. ধতভ. উজ্জল নূক্ষত্র হেন লক্ষি। রাজ পথে গৃহ ঘৰ 
ঠাইং দেখি || ওই যে দেখহ শশী নক্ষত্র বেষ্টিত । ম্প 
ত্রির গুহে সব রতনে জড়িতা ॥॥ তার মধ্যে দেখে পন্মা- 
ব্তীর আব!ল। সমির সঞ্চার নাহি পক্ষির প্রকাশ ॥ এক 
উপদেশ তোমা! কহি সার ষোগ । আগে দূরশন লাভ পাঞ্ছে 
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প্রাপ্তি ভোগ ॥ ওই যে কাঞ্চন ঘেরু দেখহ দক্ষিনে 1 মহা 
দেব মাণ্ডব আছয় সেই স্থানে ॥ মাথ যাস হইলে জরীপকট- 
শির সংযোগ । দেই স্থানে পুজিতে আনিবে সর্ব লোক & 
পত্মাবতী আমিবেক পুজিতে মহেশ । তথা দরশ্ন হবে 
শুন উপদেশ ॥ ভূষি গিয়া কয সেই ঘগ্ডবে বসতী ! আমি 
যাই তথা আছে রাণী পদ্মাবতী ॥ ঘন্রে আরতি ষত্ত কঙ্ছি 
সর্ব কথা। পুক্তা ছলে পন্রাৰতী ফাইবারে তথা ॥ নিত্য২ 
আমি তোমা করি সভ্ভানন 1 কন্মাকে কহিব গিয়া তোমার 
কথন ॥ নৃপতি কহিল যদি দ্রশন পাব। কিসে লাগে 
পর্বত আকাশ উঠী ধাব॥ সেইস্থানে পাইশ্রিয তোষা দরশন 
মস্তক করিয়। পদ করিব গমন ॥ নৃপতিকে এমন কহিয়! 
হিরামনি। উডুয়া চলিল যথা! পদ্দীবত্ী রাণী ॥ ধনে বন্ধে 
কেওটিকে তুসি জনেজন । সন্তোষ করিয়ানৃপ তাঁনবার মুন 
নৌকা সঙ্গে কেওটাকে দেশে পাঠাইয়া । গজপন্ভি নৃপ 
তিকে প্রণাম, করিয়া ॥ নৃপতি মানস সিদ্ধি পর্বত উদ্দেশি। 
শিষ্যগণ সঙ্গে করি, চলিলা ভাপসি॥ পর্থতে উঠিয়া নৃপ। 
দেখিল গোচর । স্বর্ণ রত উচ্চ অতি মাশুব নুন্দর ॥ চতুর 
সুখ মাগুবের সুবর্ণ ছুয়ার ৷ শিব মুর্তি স্থাপিয়াছে তাহার 
উপর ॥ মাগুবের অন্তরে স্থাপিছে চা্রিস্তস্ত ॥ পরশিলে 
পাপ হরে পুণ্য অবিলম্ব ॥ ফল কুলে যাগ ডদ্যান চা 
পাশ । ফ্জীবন মূল তথা পুরে মন আশ শঙ্খ শিক্ষা, সগ্টা 
তথা বাজে আহ্ুক্ষন ॥ নিত্য মহা। যজ্ঞ তথ। করয় ব্রাজাণ ॥ 
মহাদেব যণ্ডবে সবার পুজ্য মান। দর্শনে ভক্তি কলের 
পায় ইচ্ছা দান।॥ যনে ভাবি পল্মাবতীর দরশন আস ॥ 
গুলি করিল মণ্ডবের চারি পাস ॥ সিদ্ধি হৈতে তুরিতে। 
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আপনা: মনো রথ । রধৰ ঈসাক্ষাতে নী দণ্ডবত ॥. নম 
বধ, জনাঘ মহাঁদেব। কি মোর শন্তি আছে. তোমা! পদ 
সেক |. তুমি দে সিদ্ধার সিদ্ধি ভক্ত বদল । নৈরাশের 
আঁশা তুমি পুরাও মকল | স্তুতি যজ্ঞ নারে মোর মুখের 
বচনা। দয়'ল চরিত্র ভি এই মে বলনা ॥ স্তুতি ন|জানি 
আঁমি যেন মতে তোর। রুপাল হইয়। প্রভূ বাঞ্চ। পুরাও 
মোর 1 এ বলিয়। টা | শঙ্খ ঘন পুরে নান। ঘোর শব্দবঙ্ধা 
জ্রিল দেবতার স্তান ॥ জার (যেই যক্জঞস্থানে আলাপ করিয়া । 

বসিলেক যোগী সবে সা করিয়।॥ ধরামনে বদিলপাতিয়া 
স্বগ ছালা । পদ্মাবতী নামেতে ফিরাই জপের মালা ॥ সমাধি 

হইয়া মন সেই পদ্]। লাগি । যাঁর দরশন লাগি হইল বৈরাগী 
কিন্নরো লইয়া ট্রখে বৈরাগ বাজায় । শখ শিক্প। ছুই 

সন্ধ্যা নিত্য ঝঙ্কারয় ॥ নিশি জাগরণে আমি রাতুল 
কোটর। স্মধাকর ভীবে যেন চকিত চোকর ॥ অথ 
পদ্]াবতী মনে বিরহ বিয়োগ | হইল মদন বস নাহিক 
সংযোগ ॥ নিদ্রা, নাহি আখে নিশি জাগিয়া পোহায়। 
বিছুটীর পত্র প্রায় শষ্য লাগে গায় ॥ মলয়। সমির চর 
শীতল চন্দন। আক্ষ পরশয় যেন গ্রান্মের তপন ॥ কণ্প 
সমানে যায় বিরহা রজনী । জখিগণ সঙ্গে বঞ্চে করিয়া 
কাহিনী ॥ সতত রাতুল আখি নিশি জাগরণে। মনে 
বেদনা কথা কনে সখি, স্থানে ॥ শুন প্রাণ সখি মোর 
মনের সম্ভাপ। নিজ কর্ম দোষে আরবেক মা ও বাপ ॥ 
নবম” বরিষে কন্যা ভাবেত উদাস। মিন সংযোগ পুনি 
অতি ভাগ্য বাম। যোড়শো বৎ্নর মোর নাহিক সংযোগ 
ত্বাহাতে প্রবল হৈল বিরহের রোগ ॥ সর্ব অঙ্গ পোড়ে 



পট নখ; 
নিদ্রা নাহি নিশি দিন । ছটফট লি যেন জল বিনৈ মীন 
যৌবনের বৈরী নারীর নৈতুন বসন্ত । 'আচম্বিত পাইল 
বিরহ ময় অন্ত ॥ সাখা প্র বিদাত সগুলে বিনাশে। 
প্রবৌধ না মানে মনে ধধরজ অঙ্ক,শে ॥ পড়িল ৪৯ 
সিন্ধু অগাধ গন্তীরে। সহার নাঁহিক কেহ লাগাইতে তী 
সখি বলে পম্নাবতী আপনে পণ্ডিতা। পরম চতু ইট 
রাজার দ্ুহিত।॥ নদ নদী আসি পুনি সমুদ্রে মিলায়। 
অপার গভিরে সিন্ধু কোথায় না যায় ॥॥ প্রবল বিরহ যেনে 
তুরঙ্গ ও খাঁর। কুগুলী করিয়া রাখ সেই আশার ॥ 
যদি মন মন্ত করি ধীয় চতর্দিশে । রাখিব তাহারে শক্তি 
ক্ষেমর অঙ্কলে। যদ্যপ্রী মদন শর তিলে হানে প্রাণ | 
তাহার অধিক সত্য জাঁতি কুলমাঁন ॥ সহিয়! বিরহ ছুঃখ 
রাখ ধর্মীশেম। যতেক দাহয় বন বৃদ্ধি হয় লেম ॥ কমল 
কোরক তুমি ধীর ধীর মনে । সময় হইলে অলি মিলিবে 
আপনে ॥ আপে মাত্র ঘষে আকাঁশে জগৎ ঈশ্বর । সর্ব 
ভূতে দিয়া-আছে জগতে দোসর ॥ াবতে মিলয় পীউ 
সহ প্রেম পীর । যেন সিদ্ধু মধ্যে ছিল সুরেশ্বরী নীর ॥ 
জ্বীপঞ্চমী যাই মানীও মহাদেব । পতিবর পাঠাইবা করিলে 

দেন নেব ॥ যেই কামে গুরুপত়ী হারাইল চন্দে। 
রাখিতে নারিল সত্য ব্রহ্মা আদি ইন্দ্র ॥ তিল না চাহিল 
অহাঁদেবের আরতি । কুলের মহত্ত রাখেধন্য কুলবততী ॥ এই 
মতে সখিরে সবে বুঝায়ন্ত নিত। তথাপী না হয় কুমা- 
রীর শীস্তচিত 1 হেনকালে হিরামণি দিল দরশন। পদ্মাবতী 
পাইল যেন নবীন জীবন ॥ কণ্ঠে লাগাইয়া শুরু কান্দিতে 
লাঙ্গিল। প্রজ্জজিত মন অগ্নি কিছু শান্ত হৈল ॥ হৃদয়ের 



ক শা 
দুখে খত; কহিল অস্তির। জল রূপে আবি পথে হইল 
কাহির ॥ তবে রণী হাসিং কুপল পুছিল। ৷ আমা ছাযি 
এত কাল কোথাতে আছিন্স! 1. ৃ ৃ 

রাগ হীঘ ছন্দ) 
শুক বলে রাজন্থতা, কথন রহস্য কথা, তোমা মনা, 

ভিউ হতে সিদ্ধি। যে মতে পাইল দুঃখ, গুনি প্রাপ্তি 
হৈল সুখ, তবে কিছু কাজ কল্য সিদ্ধি ॥ নৃপতির ভয় 
করি, আয়, শ্রদ্ধা মনে ধরি, তোমাকে ছাঁড়িয়। গেল বনে 
শরিতে তোমারে নেহা, সতত পুড়য় দেহা, আর ভাবন! 
আছিল মনে ॥ দিন দশ তথ ছিল, নানা বর্ণ ফল খাইল, 
পক্ষীগণে করিল আদর । হেন কালে ব্যাধ আইল, বব 
শুয়! উড়ি গেল, বন্দি হৈলো৷ হঃখেতে বরবর ॥ কা, 
ব্যাধ আম! ধরি, পেটারির মাঝে ভরি, হাটে তুলি নিল 
বেছিবারে। চিতাত্তর গড় হনে, এক দিজ মহাজনে, তথ! 
কিনী লৈলেক্ক আমারে ॥ ধন্য চিতাওর দেশ, নাহি তথ! 
$খ ক্রেশ, কি কহিব তাহার মহিম! । তথা রতৃমেন রাজা, 

নৃসন্বে করে পুজা, স্থরপতিত জিনি রূপ সীমা ॥ রুপে 
জিনি পঞ্চবাঁণ, বিছবর সদৃশ জ্ঞান, ধার্দ্মিক জিনিয়। যুধিষ্ঠির 
দানে মানে কর্ণ গুরু, বুদ্ধি জিনি শুর গুরু, জন্ব, ঘীপে 
সেই এক বীর॥ অপ্প বয়ে রাজ্য পাল, বিপক্ষ জনের 
কাল, ক্ষেমায় পৃথিবী সমশ্বর । সাহসে বিক্রমাদিতয, স্তন্ধ 
হরিষ্ডন্দ জিত, মশ্যদায় সিন্ধু রক্কাকার ॥ পরাক্রেমে ছত 
পতি, মহারাজ। বক্রুবস্তী, সত্যবাদি মস্থা কুলশিল ॥ চতুর 
পণ্ডিত জ্ঞানি, হিংসা হীন শুদ্ধ প্রাণী, প্রজারে পালয় 
পুত্র তুল॥ শুনিরা তোমার কথা, চক্র উদয় যেন তথ, 



নর দ্র 

নৃপ আমা রহস্য পুছিল। শুনিয়া! বচন মোর,নৃগ্গতি আনন্দ 
ভোর, লক্ষ ঘুদ্রা' ত্রাহ্মণকে দিল ॥ আদর সম্মান করি বন্ধ 
স্রেহ মনে ধরি, রাজা আমা পুছিল ফতনে । কহি কথা কাব্য 
রশ, রাজচিত কল্য বশ, গুরু হেন মানিলেক মনে ॥ 
রাজার চরিত্র যত,.. সমস্ত লক্ষণ তত, রূপ গুণে দেখিল 
অপার। তোমাকে ভাবিয়। চিতে, বুঝিল সকল মতে, 
প্রহী সে মংযোগ যোগ্য তার ॥ তোমার জূপের ছবি,তখনে 
মনেতে ভাবি, প্রকাশিল নৃপতি বিদিত । বচন রশন রশ, 
রাজ চিত্ত হৈল বশ, তখনে পড়িল মহশ্চিত ॥ তোমার 
প্রেমের ছন্দে, নৃপতী বাদিল ফান্দে, যোগী হই চলিল 
সম্ভতর। আদিয়। সিঙ্গল দেশে, শীবের মণ্ডব পাশে রাখী 
আইল তোমার গোচর ॥ তোমার শেবক ছিল, মোর 
কার্ষ্য মুই কলা, লই আইল হেন মহাজন । পুর্ব তপস্বার 
ফলে, হেন বর আসি মিলে,নহেরথা এরূপ যৌবন ॥ রলিক 
নাগুর রায়, ধর্মশিল পুন্য কায়, গুনি সবে যার ৫্রেমরদে। 
দানে মানে সবিশেষ, ধন্য লেই দেশ, . হেন মহাজন যথ! 
বৈমে ॥ সদগুণ মাগন নাম, রোশাক্গতে অনুপাম, আলা 
ওলে শুনিয়া, আরতি। ভাঙ্গিয়৷ চৌপাই ছন্দ, রচিল পয়ার 
বন্দ, পর্দেং অস্থত ভারতি ॥ 

| রাগ জংক ছন্দ। 
পুনি শুকে কহ শুন রাপী পদ্মাবতী । যেনরূপে গুণে ভূমি 
তেহেন নৃপতি-॥ শুনিরা তোমার রূপ হইয়া পাগল । প্রাণ 
উপেক্ষিয়া আইল নগররশিংহল ॥ ভাবিয়া তোমার রূপ হইল 
বিবাগি। ষোল শত কুমার স্হিতে হল যোগী, ॥ তোমার 



প্রেমের ভান্তব ত্যাঁজি অন পানি। তৃণবত না গুনিল'হেন 
রাজধানি॥ হেন 'ভাবকের দয়। নাহি করে যবে। তিল. 
মাত্রেজীবন তাজিবে যোগী বে ॥তোমার কারণে পুমিবাস 
হেব বন। চতুর হইয়া পনি হুইবা “গমন &॥ এহার অধিরু . 
আমি কহিতে না জানি | আজ্ঞ। দেও যাই আঙ্গি যথ। নৃপ 
মনি ॥ শুকের বচন শুনি রাণী পদ্যাকতী। পরম হরিষে 
কহে মধুর ভারতী ॥ তুমিমোর প্রাণন্ুখ প্রাণের বেখিত। 
তোমার অধিক মোর কেবা হছে মিত॥ মহন পণ্ডিত 
তুমি নর্থ শাম্ব জীন। তোমার বচন সত্য মোরপুজ্য মান ॥ 
কভু না চিন্তিবা তুমি আমার অহিত | নিশ্চয় তোমার 
বাকা মোর অলঙ্গিত ॥ যে কর্ম তোমার মনে যজ্ঞ আচ- 
রিল। সত্য সত্য মোর মনে সেই সে মানিল ॥ মোর বুদ্ধি 
হস্তে বুদ্ধি উজ্জল তোমার । নয়নে দেখিলে ধিক প্রত্যয় 
আমার ॥ »গকিস্তু এক সঙ্কট নৃূপতি যোগী ভেদ । পিত' 
আগে কেব। কহিবেক উপদেশ ॥ কাহার শক্তি হেন আছে 
ব্রিজগতে । হেন বাক্য প্রকাশিবে পিতার অগ্রেতে ॥ 
শুক বলে তুমি মাত্র রুপা কর মোনে । মনরথ নিদ্ধি বিধি 
করিব আপনে ॥ এক চিন্তে যেই জনে যাঁহাকে ভাবয়। 
তাহার বাঞ্চিত সববিধাত। পুরায় ॥ আপনে নৃপতি আগে 
প্রকাশ হইবে। নিবন্দ পুরিলে কাধ্য প্রত্যক্ষে ঘটাবে ॥ 
পুর্বেত জানিল আমি জ্যোতিষ গণনে। তোমার সংযোগ 
সেই বিধির ঘটনে ॥ তবে দে নৃপতি লইহৈল আমিপাঁর | 
রেদ প্রায় আমার বচন জানো সার ॥ শুকের বচনে কন্যা 
হৈল কৃতুহল। মহ! ব্বপ্ভী জলে যেন নিবায় অনল ॥ শুক 

- সঙ্গে শিবারিল শির্বন্ধ কথন। পঞ্চমী দিনে পুজা ছলে 



চা 

১১ উ€. ৮% ১ এ চি, জাত 

দরশন ॥ বিদায় মাগিতে শুকে কন্যা কহি কঙ্গা । যে জোন 
পরের হয় না রহিৰ এথা ॥ রিচারি চাহিল যারঅঙ্গে আছে 
পাখা । আজি যদ্দিরাখি কালু না যাইব রাখা 7 কোথা হস্তে 
আসিয়া সন্তোষ কল্য শুক । শ্পুর্দিচলি যাও তুমি বিদারিয়া 
বুক॥ তোমার বেচ্ছেদ পুনি মুরম সমান । আসিয়। কিফল যদি 
মা রহে নিদান ॥ শুকে বুল স্মরি আমি তোমার লবণ। 
তোম! ন্বেহ ছড়িতে না৷ পারি কদাচন ॥ কিন্তু বন্দি হৈছি 
আমি নৃপতির হাতে । তেকারণে যাইতে চাহি নৃপতি 
সাক্ষাতে ॥ নৃপতিরে তোমার ন। জীনি ভিন্ন ভেদ। ভিন্ন 
স্থানে না যাইব না করিও খেদ॥ চিত্তের নয়নে তোমা 
ভাবি অহুক্ষণ। যেন কুঞ্ কুর্মভুঙ্গ ডিম্বগতে মন ॥ এতেক 
কহিয়া শুকে গেল যব। যোগী । পন্থে হেরি রহি 
ক্লাছে”বিরহো। বিয়োগী ॥-ভরষিতে আমি শুকে কৃহিল 
মন্দেন। যোগ সিদ্ধি চন কহিলো৷ উপদেশ ॥ তোমা প্রতি 
সুন্দরি বিস্তর মায়া কল্য। উপদেশ শুনি আমা আদেশ 
করিল ॥ এখনে তোমার গুরু মক্ষ পদ্]াবতী | এক চিত্তে 
ভাবিয়া কপালে হৈল অতি ॥ গুরূ ভঙ্গ তুল্য শিষ্য পতঙ্গ 
সমান। প্রথমে মারিয়া পুনি প্রাণি দেস্ত দান॥ তাহারে 
অমর বলি যদি মরি জিয় । অলি পদ মিলিক়া একত্রে মধু 
পিয় ॥ সমুখে বসন্ত রীত হৈল উপস্থিত । পুজ! ছলে দর- 
শনে আসিব তুরিত ॥ শুনিয়া নপতি পুলকিত হৈল অঙ্গ। 
আনন্দ সাগরে যেনো উঠিল তরঙ্গ ॥ এইমতে শুকে নীতি 
প্রতি আইসে যায়। আশ্বাস বচন রসে দোহাকে বুঝায় ॥ 

ই পাক৩০৬৬ রানার” 

পৃন্নাবস্ধী ক ১১ ক 



৯ ভা, উড 
"পদ্রিকডা দি লইয়া! বসত খেলিতে মাণ্ডবে 1 ৯ 

নি “যাইজা,পাষাণ মুদ্ধু! হইবার বয়ান। হী 
ক্ষত শরিন ব্যাজ, জীপঞ্ী ভা।নি-ভেল।. বসন্ত পু্জিতে 
হাব উল্লাশিত হৈল . আদন্দিতে সকল পুজিত খতুপতি। 4 

পুজী- স্হানে যাইতে কন্যার হৈল মতি ॥. পদ্মুঃবতী-সৰ 
সথিগণ হাক্কাফিল! | রাজনুত। পাত্র সুতা সৰ জ আনাইল। ॥ 
আসিছে নবীন খতৃপতি টহল রাজ। । সবে মিলে চলিলেক 
করিতে দেব পুজ1।: নানাবিধি প্রকারে করিল শুভ বেশ। 
শিরেতে সিন্ব্র দিল ফুরলিত কেশ ॥ কর্ণে কণ ফুল 
আদি ভূবন রঞ্রিল 1 অঞ্জন রঞ্জন আখি খঞ্জন গর্জিল। 

নানা রঙ্গ রত অলঙ্কার পরি সব গরিল উন্তদ ভেদ 
আমোদ মৌরভ ॥ নানান ল্রগন্ধি পুষ্প পতল স্ুবান |; 
ভূুলিল ভোমর। কুল না ছাড়ন্ন পান ॥ পদ্মাবতী চতুর্দেলে 
কল্য আরোহণ 1 নানা বিধ বাহলে ঢচলিল সখিগণ ॥ নমুখে 
দক্ষিণে সব মান্য ফজ্ ঘখি 1 জমান নে রর পিষ্টে বামে 
রাখি ॥ চন্দ্িষ। বেড়িয়া যেন রা মণ্ডল। কুষদিনী কুলে 
যেন বিকাশে কমল ॥ ন্গন্ধি তান্বুল মুক্ষে নয়ন তরঙ্গ! 
দূরশন মাত্র হয় মুনি মন ভঙ্গ ॥ রা বশ বয়সে সব হাটি 
যায় চেরি । নয়ন সাফল্য হয় ভাঁ সবাকে হেরি ॥ সখিসঙ্ছে 
নানা পুষ্প লৈয়া সবে রঃ রর নান। রঙ্গ ফুল সব শোভে 
মনোহরে ॥ ভূষণ বিচিত্র অতি শোভমান । বমন্ত 
পুজিতে সব চলিল উদন ॥ উ চতুর্শম সব ন্ুরক্গ শরীর 
লঙ্গয় যৌবন পথ. শৌরভ সমীর নানা রত স্বণময় ছন্ 
বিভুর্ষতা । পদ্বাবত্তী শীরপরে চারু বিরাজিত ॥ আর যত 
ছত্র কুল নানা রঙ্গ ধরে । নৃপতি কুমারীঠণ উর্ধে শোভ। 



ক্ষ ৮৩৯ 
করে ॥ এক চন্দ্র সুর্যয কূপ অন্ত ন! পাইয়া! । নিকটে 
দেখিতে আইল সমত্রম হইযু[॥ ছুরেতে রাঁকিয়া রুপ নঠ 
দেখে প্রকট । চক্র নুর্যা তারা কিবা আইল নিকটে ॥. 
উপস্থিত হৈল দেখি বসস্ত ওখার? আপনা আপনি ষব 
করেন্ত জোওার ॥. করেন্ত বসস্ত পুজা হই সমাহিত? 
হাসি খেলি নকলে ঝুঘকে গায়মীত ॥ আজিহামি খেলীলও 
দেক করে ৰস। কালি আমি তুমি কোথ। কৌথা এই 
রন ॥ রস কানে রসযুক্ত ভাব চাহ মনে। দিন ক্ষণ 
গুনি২ং আছয় শমনে ॥ হুহশব্জ বলি সবে কৈল বারে বার । 
মনের ঝুঘতে আবে গাস্ন্ত স্ুশ্বার ॥ পঞ্চম সু-স্রে গায় 
স্মন্দর রমণী । কেহ বীণ! বাঁশী বাহে সুমধুর ধনি ॥ মন্দির 
স্বদঙ্গ কেহ বাহে করতাল। পঞ্চ শব্দে বাদ বাজে শুনি 
অতি ভাল ॥ নাছি নাছি মাত্র এক তিন ধজ। ধাঁয়॥ 
তথাতে আবির ধুলি উর্ধ সম হয় ॥ সুগন্ধি ফাগুর রেণ 
উত্ভিল আকাশ । শ.নে পরে পক্ষী নব হৈল রক্তবান ॥ 
রাতুল সকল মহি লক্ষ পত্র সব। পরিণত হৈল, নব নবীন 
পলুব॥ এই মতে গা করিতে নৃত্য নীত। 
মছাদেব মণ্ডবেত হৈল উপস্থিত॥ দেখি পদ্যাবতী 
রুপ স্বরুপ কলাপ দেবতা পবিত্র কী গিলেক পাপ॥ 
কেহ বলে শশী আইল অপসরার সক্কে। দেবরাজ 
বধু ভাবে দেব হেল রূক্কে॥ পর্বত পার ফলে হৈল, 
দরশন। ধন্য২ং আমি সব জীবন লোটন॥ ধন্দ হৈল 
দেব কুল অঙ্গ পুলকিত । সমাধি লাগিল প্রায় হল মোহ- 
শ্চিত॥ অলরিত কায়া যেবা ছিল সিদ্ধ জ্ঞান । মকল, 

হরিল তিলে রূপ জ্ঞান ধ্যান ॥ দেব দ্বারে গিয়া পদ্রাকতী 
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কুমারী । পুজা হেতু মাণড অন্তরে অনুদারি ॥ মাগুষ .. 

অন্তরে কন্যা বগি প্রবেশিল.। সমুখে করিয়া মুক্তি পুজিতে - 

বিল ॥ ধুপ দিপ নৈবিদ্য চন্দন পুষ্প মালা । নানাবিষি - 

ফলযত সব অতি ভালা ॥ পুজার লম্বলঘত মাণুবে ভরিয়া 

স্পনঃ পন তিনবার প্রণাম করিয়! ॥ পরসিয়া দেব পদে 

মাঙ্গিলেক বর । সুখ মক্ষ দাতা প্রভু কপার সাগর ॥ লগ 

পুষ্প দিয়া যদি কপটে পুজয়। মেই ভাবে তোমা মন বস 

নাহি হয় ॥ শুদ্ধ ভাবে ভক্তিকরি এক পুষ্পদীনে ৷ পজিলে 

তাহার বাঞ্কা পরাও আপনে ॥ তোমাতে জ্ঞাপন আছে 

মনের মানস। পুজা হৈতে কদাচিত তৃমি নহে বস॥ সর্ব 
নুখদিয়া আছে সংসার বনতি। পতি বরদীন দেও করিয়। 

ভকতি যেই দিন মনৌবাঞ্চা সিদ্ধি বর পাব। শক্তি 

অনুরূপে আমি চরণ মেবিব ॥ এই মতে মন বাঞ্থ। 

মাগি পুনিং | কর যোড়ে সমুখেত দাণ্ডাইল রাণি॥ 

উত্তর দিবেক কেব! দেব গেলো মরি বুঝিয়া চরিত্র মনে 

ভাবিল সুন্দরী ॥ .ভাল আমি মানাইতে আইন মহাদেব। 

নিদ্রা গত দেবে আমি করিলাম সেব ॥ পনি ভাবে দেব 

পজ। কভু ন৷ হয় মিহ।। যবে দেব ভাবে মোর পরিবেক 

ইচ্ছ। ॥ হেনকাঁলে আসি'হাঁসিয়। কহে সথি। অপুর্ব কৌতুক 

এহি দেখ শশী গুখি ॥ প্ধদ্ধার ভরিয়া রহিছে যোগী কুল। 

কোন দেশ হন্তে আইল না জানিয়া মুল ॥ তারমধ্যে 

মহন্ত পুরুব একজন। গুরু বলি তাকে বলে যোগী 

গণ ॥ ছত্রিশ বরণ জ্যোতি সুন্দর শরীর । রাজ চক্রুবস্তী 

হেম দেখি স্ুুরচির & উন্মত্ত চরিত্র প্রায় দেখি লাগে ধন্দ। 
মমতুল নহে মোচন্দর গোপীচন্দ্র ॥ হেন রূপ মনুষ্য না 
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দেখি অদভূত।. উপদেশ পাই যোগী হৈহ্ছে নৃপ স্ুত। 
এত শুনি রাঁজবালা সখিশন সঙ্গে । (যোগী সব দেখিতে 
আইল মনরজ্গে ॥ মধ্যে গুরু শিষ্যগণ চারি ভিতে বমি। 
তারক মগ্ডলে যেন নিক্ষলঙ্ক শশী ॥ ধ্যান বন্ত ধরামন 
আছে সমাহিত |. দেখিয়া আনন্দ কন্যা! অঙ্গ পুলকিত ॥ 
প্রেম মদে মন্ত্র হৈল যুগল লোচন। দৃষ্টী পথে লী মন 
জিউকের ধন ॥ শুক মুখে নৃপ. কথা যত সে শুনিল। 
তাহার সহজ গুন নয়নে দেখিল ॥ প্রেম মদে বিকল হইয়। 
হত জ্ঞান । রক্ষক হইল আমি জাতি কুলমাঁন ॥ হেনকালে 
শুক আসি রাজ্তাকে কহিল। কোন সমাধিতে আছ সিদ্ধি 
বর পাইল ॥ গুরু গোর্খ দরশন কিশের মমাধি। বর মাগ 
তিলে দিব সিদ্ধার অবধি ॥ শুনিয়া নৃপতি কল্য দৃষ্টি 
প্রকাশিত । দৃষী মাত্র ধরণী পড়িল মহশ্চিত ॥ রূপ তীক্ষ 
শুরা আধি পন্থে কল্য ধ্যান। যার এক বিন্দু হতে তিলে 
হরে জ্ভান ॥ নিপাতিত গোখ শিষ্য প্রেম মদ পিয়া। 
জীবন স্বর্গেতে গেল তব বিসজ্জিয়া ॥. 

পদ্মাবতী যোগীগণকে দান করে ও নৃপতির 
অঙ্গে চন্দন ছিটিতে অক্ষর হইবার 

ও কন্যার স্বপনের ব্যান । 

পন্নাবতী কহিলেক শুন সখিগণ | ভপশিরে দান কর 
আনি রত ধন ॥ ভোজন শামিগ্রি আনি দেও বহুতর । 
সুগন্ধি চন্দন আনি ছিটহ' বিস্তর॥ ততৈক্ষণে সখিগণে 
বন্ধ ধন লৈয়।। €যাদীরে আনিয়া দিল ভক্তি আচারিয়া ॥ 
চন্দন সুগন্ধি যুগ আনিয়। ডুক্তম। ছিটিয়া যোগীর অঙ্গে 
সুইল ভম্মম ॥ পন্মাবতী নিজ হত্তে লই ্বর্ণ রত্ব। গুরুর 
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সাক্ষাতে দিল: শক্তি ভা: জী নানান স্মগন্ধি খিলি. 

চন্দন 'আঁঙগরে। গুরু অঙ্গে অনেক ছিটিল নিজ করে | 
পরম শ্রন্দরী কন্য। নানা কলা থরে । ছিটিতে চন্দন অজ 
লিখিপ, অক্ষর ॥ তোগ! দরশনে আইল করে পুজ ছল। 
আসময় নিদ্রা গেলা কার্যেতে নিস্ফল ॥ শর বূপ আইল 
যদ্দি চন্দের মিলনে । মনোবাঞ্থণ সিদ্ধি হেল উঠহ গগনে | 
নয়ন সাফল্য হল তোমা দরশনে । ব্যাজ অনুচিত লোক 
চঙ্গার কারণে ॥ ভেকারণে যাই আমি আপনা ভবন । 
নির্বন্ধ থাকিলে পুনি হৈব দরশন ॥ চন্দন দিলাম জাগি 
উঠিবার ভাবে । শাতল পাইয়। বহু নিদ্রা আইল তবে ॥ 
এতেক লেখিয়া কল্সু। সন্তরে চলিল। মর্খ নখি মুখ হেরি 
কহিতে লাখিল ॥ যে ঘোরে স্কেরয় পুনি তিলে হরে প্রাণ। 
এই ভয়ে কোন স্থানে না করি পয়ান ॥. দেব দবে কহে 
পানি অচেতন হৈয়।। হত্যা দেখি কোথা গেল আমাকে 
মারিয়। ॥ সেই জপ ধ্যানেতে রহিল দেবগণ। পগ্মাবতত 

নিজ গ্ুহে করিল গমন শয়ন করিল নিশি জপ ভাবি 
মনে। প্রভাতে স্বগ্গের কথা কহে সখি স্থানে ॥ শুন সখি 
আজি নিশি স্বপ্প আন্তীলত । আচহ্বিতে পর্ণ চন্দ্র গগনে 
উদত॥ প্রচণ্ড তেজন্ষি সুর পশ্চিমে থাকিয়া । চন্দ্রের 
নিকটে পনি মিলিল আসিয়া ॥ অর্ক চত্দ্র একত্রে মিলিল্ 
স্সেহ ধরি । কিবা দিবা কিবা রাত্রি চিনিতে না পারি ॥ 
রাবণের ঘর রামে রহিল ঘিরিয়!। অজ্ছ্থনে কাঁটিল্ বাণ 
রক্্র পন্থে দিরা॥ এমত দেখিয়া আঘি জাগিয়া উঠিল। 
বিছারহ সপ্প মখি তোমাতে কহিল ॥ সখি বলে শুন রাণী 
সপ্মের বিচার । ভক্তি ভীকে দেবা কালি কল্যা দেবতার ॥ 
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সেই দেব তোরে রে পরশন.। বারী বর. দিল হে হেন বুঝিল 
কারণ ॥ দিন্মণি পর্ব চন্দরিম! তুমি রাণী । খিলিব উত্তম 
বর আনিয়া আপনি ॥ প। শ্চিমি দগের আমিবেক মহারাজ 
তাহাকে. করিলে বর সিদ্ধি হৈব কাজ ॥ দেখিল। ব্লাবিপ ঘর 
ঘিরিয়াছে রাম । কি গর হইব. ্ প্রথমে. সংগ্রাম ॥ 
নিকটে আপিয়া মিলিবেক লেই কম 1 বিগরি বুঝিল এই 

যেসপের মন্ম ॥ চে 
অই্চতন্য হটাত ববান্য চেতন হইয়া 

এথাতে নুপতি বদি জাগিয়। উঠিল । সকল বমন্ত যেন 
উজার দেখিস ॥ না দেখিয়া, চক্র তার পুল্প। উপৰ 
জলপুর্ণ হইলেক বুগল লোন ॥ মকল জগৎ খেলু টহল আহ্ধ 
কুপ। না দেখিল আখি ভরি এহেন ব্ব্ূপ ॥ 
নিশ্চিতে নিদ্রাতে যেই জন কল 
মোচন ॥ হিয়ার উপরে দেখি ঢন্দন অক্ষর 
পুনি২ কান্দিল বিস্তর ॥ জুল বিনে শীন বেন ছটফট করে 
তাহাতে ,ফেলিল আনি আগর ভিতরে ॥ যতেক চন্দন 
অঙ্গে যেন দিল দাগ। বাডব অনল মধ পোষ অনুরাগ ॥ 
কী কাডে এক দিগে লাগিল অনল । আর দিগে হস্তে 
যেন নিশ্বরয় জল ॥ নবঘন বমস্ত বরিবে জলধার 1 খঞ্জন 
উদরে ঘেন গজমতে হার ॥ মোহন সুতি খেল কৌথাতে 
চলিয়। | প্রাণ হরি নিল মোর হৃদয়ে পশিয়। ॥ হেন অপছধপ 
কত্ত নাহি দেখী আর । রি কালেতে হল নীস্ষল 
আমার ॥ পাইক ব্ন্ত করী বহুত আরতী ॥ কোন জনে 
উজাড়ীল এমন বসতি ॥ পুনী হেন বসন্ত কি পাব অঃর 

শরণ লু 
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বার। । মে ভাবিতে হয জীবন দিবার ॥ কনা। প্ 
ভাবি কিছু চিত্য স্হির করি | দেব মুর্তি স্থানে কহে. মনে 
ক্রোধ করি ॥ আহারে কপডী দেব শুন মোর কথা | যথা 
তোরে সেবন করিল আসি এথা ॥ স্থফল পাইব করি সেব! 
কল্য তোর। অস্গুয় সমান প্রায় তুই হৈলী মোর ॥ পাষাণে 
চড়িয়া যেবা হৈতে চাহে পার। সে পুনি ডুবায় সত্য 
নাহিক উদ্ধার ॥ পাঁষণ সেবিয়া৷ কেবা পাইয়াছে ফল। 
আজন্ম সিঞ্িলে জল না! হয় কমল ॥ সেই মে পাষাণ যেবা 
পাষাণ পুজয়। আপন! শকতি যেবা লড়িতে না রয় ॥ 

- শগ্লোক। 

মক্ষ প্রতিযা দেব বিপ্রাদেব হুতাশন। 
জগীলং প্রার্থনা দেব দেব নিরাঞ্জন ॥ 

মক্ষ সকলের দেব প্রতিষ! সে সার ব্রাহ্মণ সবের দেব 
অমনি অবতার ॥ যোগী সকলের দেব অণ্ত মহাজন । সক- 
লের দেবের দেব প্রভূ নিরাঞ্জন ॥ কেন ন। পুজিলে সেই 
প্রভূ নৈরাক্কার।. জীবন মরণে যেবা করিবে উদ্ধার ॥ 
অথ মুখে সেবী আমি নাহি প্রয়োজন । রাখিতে না পারে 
যেবা আপনা লাঞ্চন ॥ করি প,চ্ছে ধরিলে সমুদ্র হরপার । 
ধরিলে অজার পুচ্ছে ডুবে মধ্য ধার ॥ দেব বলে শুনরে 
পাগল নরপতি। আপনে অশক্তি কি হইব আন গতি ॥ 
পদ্মাবতী রাজবাল৷ সখিগণ সঙ্গে । জীবনের হিত দেখি 
হৈল মোর অঙ্গে ॥ তার অঙ্গ দরশনে হৈল মহস্চিত 
ন। জানি আমাকে মারি গেল কোন ভীত ॥ সহজে পাষাণ 
আমি অলরিত-কায়!। ভক্তি ভাবে হর পজ আমি তার 
ছায়া॥ তবে সে মানশ- সিদ্ধি হৈব সহনাত। ভকত 
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বৎশল; দেবগিরী জগন্নাথ ॥ শুনি নৃপ বলে খা ক্ছিক 
দিব দোষ । যার উপাঁনক আমি মেই অসস্তোষ॥ নিঠুর 
চতিত্র হই প্রাণ ভ্রিয়। গেল। মোর অঙ্গে হলি জালি বসন্ত 
খেসিল ॥ দয়াল নিঠর সেই শতত সন্তোষ । আপনে নিছু্ষি 
মাত্র গর সব দোঁষ ॥ স্মুনিশ্চিতে জানিল উপায় নাহি আর। 
আপনার ভাবয়ব দহি করি ছার ॥ প্রিয়তমা লাগি ষদি 
তগিব জীবন | জন্মীস্তরে পাৰ আমি সে চক্র বদন ॥সার 

ভাব না পুজি পুঙ্জলি সে মুরতি। এবে বধ দিব সত্য 
সঙ্থদেব প্রতি ॥ এ বলিয়া পুঞ্জেং আনি কাষ্ট রাশি । 
দহিতে হুলিত অঙ্গ সকল সন্যাশী ॥ কাকুহত পক্ষী যেন 
চিন্তা বিরচর়। তেন চিতা রচি সবে কৈল অগি, ময় ॥ 
কাকুনুচ পক্ষীর চিতার নাগ শুনি। হরিতে পুছিল মাগন 
গুনমণি ॥ কাকুনুচ চিতানীর চরিত্র কি রীত। ভ্রম ভাঙ্গি 
কহ গুরু পক্ষীর চরিত ॥ তাহা আদেশ শুনি মন কুতু- 
হলে । পয়ার রচিয়! কহে হীন আলাওলে ॥ 

কাকুনুচ পক্ষীর বয়ান । 
কাকুনুচ নাষে এক মহাপক্ষী বর । হিন্দুস্থান দেশে থাকে 
তি উপর ॥ নির্মল শ্যাগল অঙ্ক চরণ রাতুল | দীর্ঘ 
ছ আখি যুগ মানিকের তুল ॥ হিরা জিনী চঞ্চ তার 
জল কুদ্র ময়। আহার করিতে বায়, সমুখে রহয় ॥ পবন 
দমুখে যদি প্রশারয় চুঞ্চ । রুজ্দ পন্ছে প্রবেশিয়। শব্দ হয় 
উঞ্ণ ॥ প্রতি রুদ্র পন্ছে উঠে নান যন্ত্র শব্দ। পশু পক্ষী 
মুচ্ছা যায় শুনি হয় স্তদ্ধ॥ ০সই সুধামর শবে হইয়। 
বিস্বিত 1 ভাঁবেত বিভোল হই নাঁছে জুললিত 1 তাহার 
পণ্চাতে যেই স্থানেনির্ক হয় ন। নিত্যহ কাষ্ঠপুগ্জ আনিয়া সঞ্চয় 

পদ্মাবতী . ৫ ১২ ৯% 
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টরকালে পূ মতে রা রালী। তৰে তৰে তাঁর, রস 
উপস্থিত হয় আসি ॥ সে দিন সমস্ত চুঞ্চ করে ৬০ 
নানামতে শব্দ উঠে অতি ললিত ॥ নানান ভজিম! করি 
নাচে মেই দিনে । পশু পক্ষী এক নাহি রছে অন্য. স্থানে 
সিংহ করি স্বগ ব্যাথ্থ একত্র মিলিয়া | চাহন্ত পক্ষী ₹+ 
এক মতি হৈয়! ॥ এমতে নাচিয়া যদি পুরায়ভ্ত আন । 
ছুই পাখে কাষ্ঠ পুঙ্গে করয় বাতাশ ॥ দৈবাগতি কাণ্ঠ 
পুর্জে লাগয় আগুনি। সেই অগ্নি মধ্যে পক্ষী পড়ররআপনি 

॥ভদ্ম রাশী হই অগ্ি শান্ত হয় যবে । এক ভিম্ব তার মধ্যে 
উপজয় তবে ॥ সেই ভিম্ব হস্তে পক্ষী পুনী জন্ম হয়। 
যেমত কহিল নেই কর্ষেত রহয় ॥ মোর বাক্য মনে যদি 
প্রত্যয় না ধরে। মোহস্ত কুতবে দেখ কহিছে আংস্তারে ॥ 
সেই মে ফরিদ আল্তারের বড় পীর | বেদ প্রায় তাহান 
বচন জান ধীর ॥ তেন চিতা রচি যোগী অগি। দিল যবে । 
স্নান আচরণ করি শুদ্ধ হৈলতবে॥ পর্বত 'জিনী অগি 
উঠিল আকাশ । সকল দেবতা মনে সি তরাশ॥ 
বাড়বা অনল সম দেখি হুতাশন। তাহাতে বিরহ অঙ্গ 
করিব দাহন ॥ বিরহ অনল জিনী কোঁটা গুণ হৈব। 
পূর্বত দরিয়া পুনী পাষাণ ফুটিব ॥ কোন মতে শান্ত নে 
বিরহ অনল। ভূবন পাতাল ত্বর্গ দহিব সকল ॥ আমরা! 
সকল আগে দহি হৈব ছার। যদি আশি রযধজে না করে, 
নিস্তার ॥ আয় প্রভু মহাদেব স্বৃত্যু দিব কায়া। যদ্যপী 
পাষাণ আমি হই তৌম। ছায়া ॥ তোমার প্রভাবে আম। 
প.জে সর্বজন |. নহেত পাষাণ পুজি কোন প্রয়োজন ॥ 
আপনা নামের প্রভূ রাখিয়া মহত। সাক্ষাতে হইয়া 



পুর নৃপ মনে রথ ॥ এত স্তুতি ভকতি করিতে ঘুর্তি সবে 
ততৈক্ষণে জানিয়া সর্বজ্ব মহাদেবে ॥ কেশরী বাহন সঙ্গে 
লইয়া পার্বতী । সত্বর গ্রমনে আইশ দেব উমাপতি ॥ 
শীরে গঙ্গা ধারী. জটা। গলে অস্থিমালা। অঙ্গে ভন্য 
পৃষ্টেতে পবন ব্যান্্র ছালা ॥ কণ্ঠে কালকুট ভালে চক্জিম। 
ল্চারু। কক্ষে শিক্গা ভূতনাথ করেতে ডন্বরু ॥ শখ্ধের 
কুণ্ডল কর্ণে হন্তডেতে ত্রিশুল 1 ওরের ফলিক জিনী নয়ন 
রাতুল ॥ আসিয়৷ কহিল উদ্দেশ শুন যোগীবর। আগুখাত 
মহাপাপ জগৎ ভিতর ॥ বচনেক শুন অন্দে নাক্ষেপিও 
আগি। তাহায় সফল লাগে মরজার লাগি ॥ জার লাগি 
পুড়ি মর তার দিব্য লাগে । আমার বচন যদি না শুনহে। 
আগে ॥ কিবা তপ সাধিতে ন! পারি দেখি কট । কিবা 
যোগ নাম হৈল সত্য হৈল ভ্রষট ॥ সজীবন কায়া কেন 
জ্বালাও অনলে। এই প্রাপ্তি হেল এত কাল তপ ফলে ॥ 
নিশ্চয় দেখিল যোগী মহা তেজ রাশী । কহিল! কি কাজে 
আম বাক্য বিলম্বিশী॥ অন্তরের অশি, আমি সহিতে না 
পারি । নিষেধ না কর মোরে তিলক বিস্তারী ॥ শুন 
সিদ্ধাদেব আমি পন বিতী লাগখ্লি। রাজাপাঠ সমস্ত তেজিয়? 

যোগী ॥ এই স্থানে আসি কন্যা দেব পুজি গেল। 
ভাগার অন্তরে হুঃখ শত গুণ হৈল ॥ অর্থ প্রাণ ঘটে অর্ধ 
হট বাহির। জীবন মরণ দুঃখ ন1 সহে শরীর ॥ শিব 
মুর্তি মেবী কিছু না পাইল বর। তেকারণে বধ দিয় 
তোমার উপর ॥ তাহাতে আসিয়! দিল! অলঙ্গ সম্পদ 
্বতৃ হস্তে যেই বধে সেই নর বধ ॥ 

স্পা পারার 

খ ল 
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: পার্বভী রভসেনের সত্য বুঝিতে ছদ্াবেশে 

নিকটে যায় এবং ষোগী, বাজদ্বারে 
পার্বতীর আজ্ঞায় ভিক্ষা 

মাগিলার বয়ান? 

তখনে পার্বতী মনে উপজিল, দয়া। কিছু সত্য বুঝি 
বারে বিরচিল কাঁয়। ॥ পরঘ ন্দুন্দরী অপ সরা রূপ হেয়! । 
নুপতির বস্ত্র ধরি বলিল হাসিয়। ॥ শুন রাজা তোমার 
বিরহ অগি,লক্ষি । বিশেষ করিছ বহুদান ধর্ম দেখি ॥ রাজত্ব 
তেজিয়। নাধিয়াছ তপ যোগ । নিঃসার্থে দাহন বার্তা খেল 
ইন্দলোক ॥ তেকারনে স্ুরপতি পাঠাইল মোকে । তোম। 
সঙ্গে কৌতুকে থাকিতে মর্তলোকে ॥ পুণাফলে তোমাকে 
প্রন্ন দেবরাজ । অপ বরা পাইলে পৃদ্নীবতী কোন কাজ ॥ 
এখনে মরণ তেজ সিদ্ধি হৈল যোগ । আমা সঙ্গে আজন্ম 
ভূঞ্রহো স্থখ ভোগ ॥ বনৃপ বলে অপজরা শুনহ বচন। 
মত্য নাশ করে যেণা কাপুরুষ জন ॥ এক ভাবে প্রাণ 
দিলে মুক্তিপদ পায় [ দুই ভাবে নরকেতে পড়ে সর্বখায় ॥ 
নর কুলে জম্ম মোর এই নত্য ভাব । সত্য অপর! হস্তে 
নাহি মোর লাভ ॥ | মন্ুয্যের মহস্ত দিয়াছে করতার । যত 
দেবগণ দেখ নরপতি ছার ॥ নরকুলে জন্ম হরি ছুর্বাসার 
কোপে । তিলমাত্র ইন্দ্র শ্রীত্রউ কল শাপে ॥ নরকুলেজন্ম 
কুষ্ণ নন্দের শনন্দন। ব্রহ্মা আদি দেবে কৈল চরণ বন্দর্ন 
পুর্বের রহদ্য যত কহিতে অনেক । সাক্ষাতের বচন দেখ 
পরতেক ॥ পদ্মাবতী লাগি কৈল ধন প্রাণপণ । তি 
অপ্সরা কর আমা আরাধন॥ করতারে নিজ অংশে 
সুজিল সানব। দেব নর সমগম অতি অসম্ভব । এতেৰ 
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শুনিয়া দেবী ঈষৎ হাঁসিয়।। সকরুণু হই কহে হর অন্থো- 
ধিয়া ॥ দেখিলো নৃগতি মন্সত্য অজনিত । বিরহ আনলে 
দহিরাঞ্ে শুনিশ্চিত ॥ জরিছে কন্যার ভাব মনে নাহি 
আন । ক ৪ রি প।ইল হেম দৃশবাণ ॥ বিশেষ তোমার 
প্রতি মঙ্কলশিহে পণ । হত্যা লই কার্ধ্য নাহি দেও ইচ্ছ। 
দান ॥ ধাঁতক রা তুমি ভোলা মহেশ্বর। বিশেষ সাধক 
মোর ধার্সিক অন্তর ॥ তবে নে শিবের মনে উপজিল 
দয়।। নিজ খু ডিধ ধরিল সম্বরি অব মায়া ॥ দিদ্ধ। মুর্তি দেখি 
নুপ ভঙ্গ গুলকি কিত। লক্ষিতে লাগিল ষব সিদ্ধার চরিত ॥ 
সিদ্ধার শরীরে নাহি পরশয় মাক্ষি। কটাক্ষ বজ্জিতে নিদ্ধ 
পুরুষের আখি ॥ সিদ্ধার শরীরে পুনি ব্যাক্ত নৃহে ছায়া । 
বিশেষ দেখিল মহা তেজ পুন্য কাঁয়া ॥ চিনিলেক নৃপতি 
প্রত্যক্ষে মহেশ্বর । স্তুতি ভক্তি দণ্ডবৎ মাঁজিলেক বর ॥ 
যজ্ঞ স্তুক্তি করিবাঁরে মোৌর শক্তি নাই । এই নে ভরসা তুমি 
কুপাল গোসাই ॥ ভক্ত বৎসলা তুমি এই আশ! করি। 
চরণ স্মরণ করি কিবা জীই মরি ॥ এতো কহি চরণে 
নরপতি। বিস্তর কান্দিয়া কৈল অনেক কাকুতি ॥ শ্রাব- 
ণের মেঘে যেন বরিষে নির্ভরে। পুণ্য শোতে ছাইলেক 
ধরণী উপরে ॥ কপার সাগর হয় স্্রেহ যুক্ত হৈয়া। কহিতে 
লাগিল তবে নৃপ সন্বোধিয়া॥ নাকান্দ নাকান্দ নৃপ 
কান্দিলা বিস্তর । মন বাঞ্চ) সিদ্ধি হবে আমি দিলে বর ॥ 
আগে ছক্ষ নহিলে পশ্চাতে সুখ পায়। বিধি যাহা করে 
কু খণ্ডন নাযায়॥। এবে যোগ সিদ্ধি হবে না হও 
বিকল। আমা দরশনে তোর হইল নির্মল ॥ উপদেশ 
বাক্য ঘোর শুনোহ রাঁজন। বিনি দিন্দ নাঁদি চোরে নাহি 
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পার ধন] “ই কার্যে আসিয়াছ কর যোগ শিক্ষা । গাক্ডে 
উঠী নৃপ আগে মাজ সেই ভিক্ষা ॥ উঠিতে ন1 দিলে পুনি 
স্ন্ৰি দিয়া ষাবে। প্রাণ পন করিলে সে মন বাঞ্কা পাবে ॥ 
প্রাণ'উপক্ষিয়া ছ্ন্ধু মাঝে করে যত । তবে সে ডুবালু 
পায় বন্ধ মুল্য রত ॥ যাবতে না করে যোনী আপন! 
বিনাশ । তাবতে না পুরেযোগ সিদ্ধি মোন আস ॥ আপনা! 
করিয়া নাশ ভাঁষোহ যাঙ্কারে। কার্য দিদ্ধি হবে মাত্র 
রাঁখোহো তাহারে ॥ প্রকটে কহিও কথা লোকাচার 
যতো! । পগাপনে রাখিও মন যথা যনোরথ ॥ আমি আমি 
করিতে হারয়ে নব কাঁজ। আপনাই সব আছে শুন মহা- 
রাজ ॥& জীবন থাকিতে যদি মরে একবারে । পুনি কোথা 
মরণ কে মরে কেবা মারে ॥ আপনা গুরু যোগী আপনাই 
চেলা। আপনে সকল মাত বে একেলা ॥ যেচাছে 

করিতে পীরে আপনে আপন 1 আপনে মরণ সন্ত আপনে 
জীবন ॥ আপন করিয়া ঠা আপে সর্ব ময়। আপনে 
ধাহাকে ভীবে সেই আপ হয় ॥ এতেক কহিয়া হরো। 
হৈলো অন্ত ধ্যান । শিষ্যগণ দক্গে নৃপ করিলে। পয়ান ॥ 
ঘাইতে যাইতে গেল গড়ের নিয়ড় 1 মহাশব্দ হৈলো৷ যোগী 
বেরিলেক গড়॥ দ্বার রক্ষগণে ঘারে দিলেক কপাট । 
কেহ বলে হুর দুর কেহ বলে কাট ॥ উপরে থাকিয়! সবে 
দেখেম্ত কৌতুকে । রহিলেক ঘোনীগণ দ্বারের সমুখে ॥» 
নৃপূতি ত1গে তবে হইল ফুকার। কৌথা হস্তে যেগীগণ 
আইল গড় ছার ॥ প্রবেশিতে চাহে সবে অভ্যান্তর দ্বার । 
দ্বারবান্ধি রহিলেক দেখি বহুতর ॥ কোথায় না দেখিয়াছি 
হেন ষোগীটিট। পুছিতে উচিত হয় প্রাটাইয়। শিট ॥'নৃপতি. 
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আজ্ঞা চলিল ছুই জন। কি হেতু আদ্ছে যোগী 

জজ্ঞাসে বন ॥ | ॥ রি 

রাগ চন্দ্রাবলি ছন্দ 

ভান রায় বার, করি নমস্ষার, বলয় শুন গুরুদেব | 

নৃূপতি আদেশ, কহিতে বিশেষ, কহে পদ করি মেব ॥ 

যবে বনিজার শিলিয়। পশার, ৰিকী কিনী- করে হাটে । 

যবে যোগ শিক্ষা, মাগি লয় ভিক্ষা, চাহ আপনার বাটে ॥ 

গড়ের উপর, কিসের অন্তর, যাইতে চাহ যোগী রাজ। 

এথাীতে রহন, কোন প্রয়াজন, কিবা মন চিন্ত কাজ । 

যবে আন ভাব, তাতে নাহি লাভ, বুঝি দেখ সমাগম | 

তিলেক কৌপিলে, মরিবা সকলে, নৃপতি সাক্ষাতে যম ॥ 

এসব উত্তর, শুনি যোগী বর, বলে শুন নৃপ ছুত নহি 

বনি যার, শক্র নাহি কার, আমি যোত্বী অদ্ভুত ॥ সুখ 

পরিহরি, যোখী বেশ ধরি, আইলুম ভিক্ষা মাগী বার। 

ভিক্ষা প্রাপ্তি 'হৈলে, যাইব সকলে, কিবা প্রয়োজন আর 

পম্মাবতী দান, খানি নৃপ স্থান, পাইলে যাইব দেঁশ। ন! 

পাই যাবত, রহিব তাবত, যদ্যপীও আয়ু শেষ ॥ আর 

হেন দ্বার নাহিক সংসার, ধাইয়া মান্সীতে ভিক ।-হাতেতে 

খাঁপর, মাগী এইবার, আর কিছু নাহি ধিক॥ ষেই যোগী 

জন, ভিক্ষা লৈতে মন, আইসয় নৃপতি ঘর । নৈরাশ থে 

জন, সুধধির আসন, ত্রহ্মীকে না মাথে বর ॥ কলির হাতেম 

অশক্ষ অনীম, শুনরে রমিক মুনি? ঠাকুর মাগন, আরতি 

কারণ, কহে হীন আলাওলে ভূন ॥ 

০০০, টির কপি 



ব্ায়বারের কথা শুনি রাজা ক্রোধ হর ও রত সেনের 
-.. পত্র শুকে লই পল্লাবতীর নিকট যায়। 

রাগ জঘর ছন্দ । 

: শুনিয়া সকোপে বলে নৃপতির মিট । কোথাতে নাহিক 
দেখি হেন টিট ॥ যেই জন্ জ্ঞান বন্ত চতুর পণ্ডিত। আপ 
নার যত কথা কহিতে উচিৎ । নুৃপতি গন্ধর্ব সেন ইন্দ্র 
সমশ্বর । হেন বাকা বলিতে প্রাণের নাহি ডর ॥ সিংহলের 
হস্তি পদে চুর্ণ যত হৈবা। বজপাতে গোলাঘাতে উড়িয়া 
যাইবা ॥ ভিক্ষা নাম পাঁশরিয়! নূপ হৈলে কোপ । সহিতে 
না পারে ইন্দ্র যাহার আটোপ ॥ নৃপ কুল নম দৃষ্টি,না যার 
যথাত। হেন স্থানে ভিক্ষা মিলাইতে চাহ হাত ॥যজ্ঞা যজ্ঞ 
না বুঝি অসক্ষম অভিলাষ । ভূমিতে পড়িয়া! ঢাহ-উঠভিতে 
আকাশ ] খগপতি অস্ত হরয় অনায়াসে । পক্ষী হই মেই 
শ্রদ্ধ।। করয় বায়মে ॥ গমনের স্ল বুখি পদ ধরে নাথে। 
বোঝা, না লইও হেন নাহিসহে মাঁথে ॥ পদ্ধাৰতী যেই পায় 
ভার রাজ্য পাট । -নুন্দরী নৃপতি গৃহে যোগী কপি কাট ॥ 
নৃপ বলে যোগী কপি তথ্য কাষ্টীনন। এক ভাবে যোগ 
পন্থ নহে ছুই মন ॥ আর তো কন্ম অভ্যাসিলে খিদ্ছি 
হয় আপনা দহন বিনে যোগ দিদ্ধিনয় ॥ লিংহলের হস্তী 
ভয় নাহি মোর ভঙ্গ | সিংহসম গুরুমোর দা জাছে লক্ষ ॥ 
তোর সৈন্য হস্তীদেখি ক্ষুদ্র নমতুল। গুরুর এভাবে ভিলে 
গিরি করি ধুল ॥ তোর তির গোল! গুলি যত বেদ মন্থ্। 
কি করিতে পারে মোর গুরু আছে ত্রন্ম॥॥ মগনের ভঙ় 
যার আছে হৃদ মাঝ। তাহাকে দেখাও ভয় আমাতে কি 
কাজ।॥ এতেক শুনিয়। ছুত চলিল সত্তর । কহিলো 

রখ 
স 
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নকল কথ! নৃপতি গ্োঁচর ॥ শুনি ক্রোধ হৈল নৃপ. অনল 
লমাল। হেন বাক্য যোগীর এখনে আছে প্রাণ ॥ হস্তী 
ঘোড়; কটক যাঁউক বহুতর । শীন্তর মারো ছু যোগী বিলম্ব 
নাকর ॥ মন্ত্রী সবে কহিলে! শুনহ নরপতি। গুরুতর 
পাতিক বগিলে যোগী জাতি ॥ জিনিতে ভিখারি যোগী 

নাহিক মি”) দৈবগতি হাঁরিলে লজ্জার নাহি সীমা ॥ 
বিনি দেব বলে ফোগী না করে সাহন। জয় কি বিজয় ছুই 
দিগে অপ্ধশ ॥ সহজে অবোধ যোগী তাকে কিবা রোষ। 
সকল প্রকারে নৃপতিকে লাগে দোষ ॥৮ প্রবেশিতে না 
পারিলে ঘরের অন্তর । যথাতথা চলি যাবে না পাই উত্ততর। 
নতুব। রহুকপক্ষ মাসেক পর্যন্ত । পাষাণ ভঙক্ষিব হেন আছ 
কার দন্ত ॥ ক্রোধ সন্বরণ নূপূ পাত্রের বচনে। গড় দ্বারে 
থাকি যোগী ভাবে মনে মনে ॥ এক না বুঝিল কিব। নিদ্ধি 
কাধ্য বাদ। নরপতির ছাত আমি না দিল সংবাদ ॥ ব্বর্ণ 
পরে বাঞ্চ৷ মোর পাখা! হিন কায়া। বুঝিতে নারি তত্ত্ব 
এীয়। রস মায়।॥ সলিলের কতো ধারা বহিল নয়নে । 
হিরামনি শুক হাঙ্কারিল ততক্ষণে ॥ সেই বার্তা পত্রে 
লেখি শুকেত সপিল ৷ কহিতে শুকের চুঞ্চ রাতুল হইল ॥. 
আর শুক বচন কহিও মনস্কাম | প্রথমে কহিও মোঁর সহত্ 
প্রণাম ॥ উড়িয়া চলিল শুক লই ছঃখপাঁতি। সুবর্ণ মন্দিরে 
ধথ৷ বৈসে পল্মাবতী ॥ বসিয়াছে পদ্মাবতী হই মৌন রিত। 
দিবাকর বিনে যেন কমল মুদিত ॥ বিষবৎ লাগে সুখ ভোগ 
গৃহবাদ। মধুকর বিনে পদ্ম নাহিক উল্লাস ॥ প্রথমে 

সটরশন হেতুদ্ঃখ বহুতর | দরশনে পরশনে ছুঃখ সতান্তর ॥ 
প্রেমের অঙ্ক,র যদি জন্মিল হদয়। বিচ্ছেদ সতত শাখা 
পরাবতী শট ১৩ % 



ভিত হিসি, কক ১৯৮ ক 0 
ক্ষ পত্র হয় অগ্ুডর চগ্দন যত মলয়া সমির। রুট 
মান দে অবরণ চির ॥ সথিগণ মুখে প্রেম পরসজ শুলিলে। 
সঙির সংযোগে অগ্নি শত গুন জ্বলে ॥ কক্ষ অবয়ব কেন 

বসন ঈলিন। চাতকের শব্ধ মনে ভাবে নিশি দিন॥ 
হেনকালে পত্র লই আইলো হিরামনি। মহা তৃষ্ণা কুলে 
যেন পাইল পিস্ধু পানি ॥ এতোকালে শুক মোরে, করিল। 
ক্মরণ। কিবা পন্থ ভুলি আইলা না বুঝি কারণ। প্রথমে 
বান্দিল! মন কহি শ্রেম রস 1 দেখিয়া ছইল তারে লক্ষ গু৭ 
বশ ॥ 'আমা প্রতি প্রেমি যদি থাকতো নিশ্চিত | দরশন 
কালে কেন হইল নিদ্রিত 1 চন্দন ছিটন ছলে লেখিল 
অক্ষর । সলিল পরশে নিদ্রা ভাঙ্গিব সত্বর ॥ তথাপিও না 
জাগে না হৈল সিদ্ধি কাজ। ব্যক্ত ছৈলে মান হানি সখি 
কুলে লাজ ॥ দেখিন্ব অপার যোগী সঙ্গে ব্ৃুতর । নাপাই 
উত্তর কিছু মোনে হৈলো ডর ॥ স্ৃত্যুবৎ হৈয়া গৃহে করিস 
প্রয়ান। তোর দরশন হেতু রাখিছি পরাণ ॥ এবে কি বলিব! 
বল শুক বিদাগদ 1 কিবা প্রাণ রাখিবা নতুব! স্ত্রী বধ ॥ 
শুকে বলে রাণী হোনো কহিতে উচিত । রা হানিয়! 
গ্লাও পোড়হ অগ্নিত ॥ তোম। দরশনে মাত্র দৃঙ্টিশর ঘাতে | 
অচেতন যুচ্ছাগত পড়িল ভূমিতে ॥ সুগন্ধি চম্দন পুনি 
ছিটিল হৃদয় । নিদ্রা ভঙ্গ হয় সত্য মুচ্ছ! ভঙ্গ নয় ॥ যুচ্ছ। 
পরিহরি যদি জাগিয়! উঠিল। প্রতি লোম কুপে যেন 
রশ্চিক ফুটিল ॥ আখি যুগ সমপুর্ণ যেন জলধাঁর । তিতির 
রাতুল বর্ণ হৈল কান্ত। ভার ॥ অরুণে উঠীয়৷ আতে রক্ত 
বর্ণ হেল। পুলাশ মঞ্রিটা বন পুষ্প বন হৈলো ॥ রাুল 
বসন্ত আর ঘতো বনস্পতি। রাতুল যৌবক আর যত 
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যোগী জাতি ॥ সিন্দু হিক্ধল যতে মেঘ বর্ণ হৈল। সবে 
মাত্রে তোমার শরীর মা ঘশ্মিল॥ ঘরেতে আসিয়া ফিরি 
মা করিয়৷ ডিট । এক বারে হেন ভাবে করে দিয় পিট ॥ 
এমত বসন্ত খেল তুমি সে নিষ্ঠূর । প্র কর হইতে পরশে 
সে রান্দুর ॥ দরশন হেতু যোগী না দেখিয়া পুনি। দছিও 
মরিতে যোগী স্বালিল স্বাগুনি ॥ হরগৌরি জীনিয়া এব 
ৰিবরণ। জত্বরে আসিয়া! দেব কল্য নিবারণ ॥ উপকেশ, 
দিল! উঠি গড়ের ছ্ুণারে। ন্পতির স্থানে আমি ভিক্ষা! 
মাঙ্গিবারে॥ ঘ্বারেতে দেখিয়া যোগী লাগাইলে৷ কপাট। 
গড় হেটে রহিয়াছে না পাইয়া! বাট ॥ ন্পতির হতে আমি 
ন। দিল সংবাদ । তেকারণে ন্পতি গুনেন্ত পরমষাদ ॥ 
হ$খ পাতি লিখিয়া পাঠাই তৌমা স্থানে । জীবন মরণ 
এবে তোমার চরণে & এতেক শুনিয়া রাশীন্বর্ণণমি আনি । 
নিজ করে লিখিলেক দুঃখের কাহিনী ॥ 

চিপস আরজ 

পত্রের উক্কর শুকে লই যাইবার-ব্ব্রণ॥ 

রাগ দীঘ" ছন্দ । 

মহিম। লিখিয়া পুর্ধে, অনেক প্রণাম তবে, কুশল জানা 
ইল! কিছু লেশ। লিখি প্রেম অনুরাগ, বিরহ বৈরাগ ভাগ, 
কার্য ভাগ জানাইল! শেষ ॥ তোমার রশ্রান্্র কথা, শুক 
মুখে শুনি বার্তা, পুজা! ছলে গেল দেখিবারে । দরশনে 
হরিল চিত, ভাবে হৈল মহশ্চিত, কুল লাজে বিরোধিল! 
মোরে ॥ তুমি হৈল! নিদ্রাগত কার্য্যে হৈলে অঙ্জুগত, 
নমুচিত নহে হেন কর্ম. রচিয়া চন্দন জলে, অক্ষর লিখিল 
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ছলে, তথাপীও না বুঝিলা মর্ধ ॥ ন। ছৈল সে কার্য দিদধি, 
বঞ্চিত হুইল বিধি, লাজ হেতু না কল্য প্রাচার। জীবন 
তথখাতে থুইয়া শুন্য দেহ ঠিক লৈয়া, চলি আইল গৃহে 
আপনার ॥ যে কিছু কহিল হরে, মনেত ন্মরিয়। তারে, 
উঠো আমি গড়ের উপর । ছুণ্ডার না পাও যবে, সিন্দ্ 
দিয়া আইস তবে, রথ! নহে হর দেব বর ॥ যদি কর প্রাণ 
পণ, পাইবা বাঞ্চিত ধন, ছুই ভাবে নাহি সিদ্ধি যত। 
সর্থত্রে তাহার লাভ, যেই ভাবে এক ভাব, সুচি রুচ্ছে 
চালায় পর্থত ॥ বিদগদ শিরমণি, রসিক নাগর গুনি, 
শ্রীযুত মাগন গুণনিধি। ধর্ম বক্ষে ভাল ফল, করি অতি 
ঝলমল, লোকের মানস হয় সিদ্ধি ॥ তাহার পিরীন্তি রসে, 
চন্দন তুলন জশে, বশ হৈল গুনিগণ মন। হীন আল।ওল 
বাণী, স্ুরস পরার খানি, পদে পদে অন্বত নিঞ্চন ॥ 

রাগ জমক ছন্। 
সজল নয়নে কন্য। পত্র সমর্পিল। মনের রহস্য পুন 

কহিতে লাগিল ॥ মোর মনোরথ যত তোমার বিছিত। 
কতেক কহিব আমি আপনে পণ্ডিত ॥ যেন মতে কহিয়! 
রাজাকে কৈল যোগী । তেন মতে কৈল মোরে বিরহ 
বিয়োগ ॥ এবে যদি হয় কার্য্যদৈব বিঘটাত । তোমার উপরে 
মোর বধ সুনিশ্চিত ॥ যেন মতে পার এথ! আনহ ন্পাতি 
জীবনে মরণে আমি তাহ! সঙ্গতি ॥ এতেক শুনিয়। শুক 
চলিল সত্বর। তুরীত গমনে গেল ন্পতি গোচর ॥ পছুন্তর 
পাতি আনি দিল নৃপ করে। পরশে পুলক অঙ্গ আনন্দ 
বিভোরে ॥ প্রিয়তম! পত্র সত্য অদ্ধ দরশন। হৃদয় উপরে 
খুইল করিয়া যতন ॥ অগ্ধি সম উঞ্ণ হৈল হৃদয় আনলে ।. 
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দহন তরাসে খুইল নয়নের জলে ॥ নয়নের জলে. সে 
অক্ষর নষ্ট হয়। তথা! হৈতে পুনি লই থুইল হৃদয় ॥ এই 
মতে পুনিং দয় নয়নে। প্রিয়! পত্র রাখিলেন্ত পরম 
যতনে ॥ মস্তক উপরে খুইলে দেখন না যায়। পরম 
ধতনে প্রাণ মাঝে থ ইতে চায় ॥ প্রাণের উপরে খুইতে 
পন্থ না পাইয়া। মস্তকে রাখিল পত্র মনেত ভাবিয়া ॥ 
পুনি শুকে কহে শুন নৃপ অধিপতি । তোমাকে অধিক 
স্নেহ ভাবে পদ্ীবতী ॥ সহজে অবল! জাতি কুলশীল লাজ 
তেকারণে ব্যক্ত করিতে নারে কাজ ॥ গুরুর আদেশে 
শিষ্য চলয় তুরিত । আকাশে উঠিলে চন্দ্র পাইব! নিশ্চত 
যদ্যপী সঙ্কট আছে তাতে নাহিক ভর। পুস্পের কণ্টক 
ত্রান না করে ভ্রমর ॥ প্রেম ভাবে অনলেতে পড়য় পতঙ্গ 
৪খ অবশেষে প্রাপ্তি হয় সুখ রঙ্গ ॥ নৃপতি কহিল শুক 

শুনহ বচন। কগ্ঠে আদি রহিলেক আমার জীবন ॥ 
তোমার উত্তর আসে রৈল প্রাণী শেষ। এবে সত্যজানিল 
গুরুর উপদেশ ॥ গুরু রুপা থাকিলে প্রসন্ন হয় বিধি । 
ছুক্ষধর স্মুসম হয় অনাধিত সিদ্ধি ॥ কহিতে২ নৃপ আনন্দ 
জন্মিল। ভাব রসে ভাব অঙ্গ লোমাঞ্চিত হৈল ॥ কাথার 
অন্তরে যোনী অঙ্গ না সাম্বায়। ভাব রদ অন্ত ভাব শে।ক 
পাতিয়ায় ॥ যথা প্রাণ প্রিয়া তথ! দেয় বলিদান। পদে 
কিবা কার্ধ্য করি লল্লাট পয়ান॥ দিনমণি অস্তে যদি সন্ধ্যা 
ত্র হৈল। শুক বাক্য মনে স্মরি সত্বরে চলিল ॥ ভম্মত্ত 
অন্ধ যেন চলয় সমুখে। উচ্চনিচ খাল কুপ এক নাহি দেখে 
দেখিয়া নিকট পম্থ মনে নাহি ভঙ্গ । ধীরেং শিষ্যগণ চলি 
লেক সঙ্গ ॥ দ্বারেতে আসিয়া দেখে বজের কপাট । যত 
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আছিল নিন্দ' লাঘাইল যোগী মন ঘরে দির সিন্দ॥ 
[. দিন্দ দিয়া সামাইতে যোগী কুল বন্দি 

| করিয়া সালে দিবার বয়ান । এ 
হেনকালে বিভাবরী অস্ত গেল ঘোর মহ শব 

হৈল সিন্দ দিয়! আইল চোর ॥ নৃপতির আগে লোক 
করিল গোহার ! সিন্দ দিয়া আইল যোগী গৃহের মাঝার ॥ 
পাত্র মিত্রগণে স্থানে পুছে নৃপো। তবে । কেমত ব্যবস্থ। 
হবে বল তুমি সবে ॥ সিন্দ দিয়! উঠেযোগী তক্ষরের প্রায়! 
এমত যোগীরে কিবা করিতে জুয়ায় ॥ কহিলো পণ্ডিত 
সবে শাস্ত্র বিধি রীত। নৃপো আজ্ঞ! ভঙ্ক শাস্তি করিতে 
উচিত ॥ নৃপতির . আজ্ঞা জ্বি সিন্দ দিয়া উঠে ।  তক্ষষ- 
রের শাস্তি তাতে কিছু নাহি টুটে ॥: ক্লায়া সিদ্ধি দেব সব 
জোগের একান্ত । সাল হেন হৈলে:মীত্র তক্কর নিতান্ত,॥ 
রামা নামে মহা মন্ত্রিকর জোড়করি। কহিল নৃপতি.আগে 
শঙ্কা, পরি হরি ॥ .বলে শুন নৃপ ভুমি মোর নিবেদন 
কৈতে পারি যদি-দান.করোহ জীবন ॥; জোনী £হ্য়া 
গ্নেই জনে রুরে হেন-কম্ম। বধিতে -উচিত নহে না লইয়া! 
মণ্ম ॥ কায সিদ্ধি দেব বশে জোগের একান্ত । সন্নাসী ন! 
হৈল মাত্র তক্ষর নিতান্ত ॥. যদিবা নৃপতির টসন্য. নাহি 
পরিমাপ । সিদ্ধার সাক্ষার্ভে ষেন মর্কট সমান ॥ কদাচিত 
ভয় নাহি সিদ্ধার শরীরে । খগ দেখি ব্বইচ্ছায় শিরী নম 
করে ॥ শিষ্যগণ সঙ্গে আইল বিষম সাহম। অরজ্ঞাকরিতে 
হেন মনে নাহি আশ।॥ হেন নিতী আছে নিবে! 
অহারাজ 1 জুম্বক আহারে জাইতে সিংহরাজ -সাঁজ & 
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একৈকারে যৌন্দীরে মারিতে অনুচিত । প্রথমে বুঝি 
তার কেমন চরিত ॥ পাত্রের বচনে নৃপ দিল অনুমতি । 
সর্বারস্তে মাজিয়। চলিল শীত্রগতি ॥ নৃপতির কুমার সব 
সেনাপতিগণ । যুদ্ধ বেশে চজিলেক করিয়া সীজন ॥ লক্ষ২ 
তুরঙ্গ সহত্র সংখ্যা হাতি । কটি২ মহা যোদ্ধ! চলিল পদাত্বী 

ক্ষেত্রির কুমার সব হাতে ধনুশর ৷ অশ্ব আরোহণে চলি 
আইল বহুতর ॥ কার হস্তে বল ভিন্দিপাল খড়গ চন । 
আরোহণ বাহন অঙ্গেতে সব বর্ম ॥ নানাশব্দে বাদ্য বাজে 

শুনি কোলাহল । সৈন্য: পদ ভরে মহী করে টলমল ॥ 
উর্ধ *ভাঁগে ইন্দ্র অধে বাসকি কম্পিল ৷ না সহে কটক 
ভারে ;ধরণী ঢুলিল ॥ ছত্রপতি সবে ছত্র ছা ইল আকাশ । 
ধুলি অন্ধকারে দিন 'না দেখে প্রকাশ ॥ হেনমতে যুদ্ধপতি 
সাজি-পুর্ণ ঠাটে ন্সিফোপে সত্বরে আইল যোনীর নিকটে ॥ 
টৈন্যের  সাজন - দেখি সব শিষ্যগণে । সম্ভাধিয়। কহে কথ। 
গুরুর চরণে ॥.শুন২ গুরু আমি সব নিবেদন। হাতি 
€ঘাড়া সৈন্য - দেখি সাঁজন রাজন ॥ যুদ্ধ বেশ করি আইসে 
পিংহল নৃপতি। এই দিন লাগি আমি তোমার সঙ্গতি ॥ 

“ঈশ্বরের :আপদ. আপন। শিরে লয়। সেই সে সেবক ধন্য 
নিতী-শাস্মে কয় ॥ রাঞ্জন্ুত যত আমি যুদ্ধে নাহি উন | 
তুমি মহা সত্য বীর সংগ্রামে নিপুণ ॥ ছুই মতে যুদ্ধ ভাল 
শুন নরশতি । জয় পাইলে কার্য সিদ্ধি মৈলে স্বর্গ গতি ॥ 
এই মত আদেশ. গুরুর যদি পাই । আগু হই অস্ত্র আমি 
চাঁলাইতে চাই ॥ নহেত চোরের মত মকলে বান্ধিব। 

বীর হই অপমান কেমনে সহি ॥ এমত বচন ষদি সকলে, 
কছিল। সত্যের ব্দুমেরু নৃপ কত্ডু না লড়িল ॥ শিষ্যের 
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বলে গরু বলিল প্রবোধ। প্রেম পশ্থে চলিতে কি 
নহে ক্রোধ ॥ ক্ষেম। সে হল্লভি বস্ত্র সংসারের সার । 
ক্ষেম] 'বিনে ভাবঞ্চের বস্ত্র নাহি আর ॥ ক্ষেম1! সে জলের 
রূপজানিও নিশ্চয় । যে বস্ত্র মিশ্িত করে তার রূপ হয় 
যদ্যপী নরপতি ক্রোধ অনল তুলন। জল পরশনে শাস্ত 
হয় হতাশন ॥ তীক্ষ খড়গ দেখিয়! জলের কিষ! ভয় । 
ছেদিলে শতেক বার ঢুই খণ্ড নয় ॥ নম শীর করি সবে 
সুধির আসনে । শৈল রূপ প্র ভূ ভাবি থাক এক মনে ॥ 

জাহার মনেত ভাবি মেই সে রা | কি করিতে পারে 
তারে সহত্ব কৈক্ষক ॥' যুদ্ধ কল্যে সত্য ভঙ্গ তাতে সিদ্ধি 
নাই । সত্য হস্তে সর্ব রক্ষা! করিব গোসাই ॥ গুরুর বচন 
শুনি যত শিষ্যগণ | বজিলেক নম, শীরে করিয়া! আসন ॥ 
নৃূপতি আদেশে সৈন্য যোগীরে বেড়িল। একে একে 
ধরিং সবাকে বান্ধিল ॥ গলার নিওর দিয় বন্ধি কল্য 
যোগী । দুঃখের উপরে ছুঃখ সহয়ে বিয়োগী ॥ নৃপতিকে 
বান্ধিতে আইল ফত জন। মোহিত হইল শুনি কিন্ত্রর 
বাজন ॥ জগত মোহন বূপ পরম সুন্দর । বান্ধিবারে 
তাকে না নিশ্বরে করে কর॥ ঈশ্বরের আদেশ সহজে 
অলঙ্গিত । বজ ধ্বনি শুনি হস্ত হৈল মুকলিত ॥ কটা দেশে 
ডোর দিয়া করিল বন্ধন। হরিষে বিষাদ নাহি বিরহের 
মল ॥ মধু বধ্টী করে যেশৌ যন্ত্রের বাজনে | অনাধাতে 
তাল রাগ সুধা বরিযনে ॥ শুনিতে২ যন্ত্র কার হয় নিদ্র। 
কেহ কেহু ঢলি পড়ে কার হয় তক্দ্।॥ বন্ধি হই রহিল 
শরীর অলড়িত চিত্রের পুতলি প্রায় চৈতন্য হরিত॥ 
পাধাশ শলিল যত শুক্ক তর দ্রবে। শয়ন জীবন মারি, পুধা। 
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রস আবে ॥ নৃপত্তি শৌোচরে লোকে করিল জ্ঞাপন ন। যো, 
ভিতরে গুরু আছে এক জন ॥ পরম লুন্দর তন্ন অতনু 
নিন্দিত । করেত কিন্নর বাজে অতি প্মললিত ॥ হেন জপ. 
হেন যন্ত্রতন্ত্র নাহি দেখি। সাফল্য মানিল মন নিজকর্ণ আখি 
শুনিয়া আদেশ নৃপ করিল তখন। আমার সাক্ষাতে মান 
গুরু কোনজন ॥ রাজার আদেশ প্রাই তুরিত গমনে | রত" 
সেন আনিলেক নৃপ বিদ্যমানে ॥ নম শীরে রহিলেক নৃপতি 
গোচর। নক্ষত্র. বেষ্টিত যেন পুর্ণ শশধর ॥ মস্তক আপাদ 
নৃপ নিরখিল ক্রেমে । দেখিয়া মহন জপ রহিল স্যত্রমে ॥ 
মনে অনুমানি রাজা নহে অদভুত। উজ্জল লল্লাট হয় এই 
ব্প সত ॥ যবে যোগী হয় গোঁিক কিবা ভোজ । সর্থথায় 
উচিত লইতে তাঁরখে ৷ জ। মধুরবচন জিজ্ভাসিল নৃপ বরে ॥ 
যোগীর লক্ষণ কিছু না দেখি তোমারে ॥ কোন উপদেশ 
পাই হৈলা *দশীস্তরী। নিজ কুলশীল জাতি কো সত্য 
কার॥ যোগী বলে প্রচণ্ড প্রতাপ মহারাজ । ভিক্ষুকের 
জাতি কুল জিজ্ঞামি কি কাজ ॥ ক্রোধ করি বান্ধিলে 
নাহিক কোনলীজ্ব। ভিক্ষারির পুত্র আমি ধরি যোগা 
সাজ ॥ মরণেত যুক্তি হেন যার মনে বাসে । সাল দেখি 
সেই চোর খল খল হাসে ॥ প্রেম পন্থে চলি ঘদি অন্ত নাহি 
গায়) সেই পঙ্ছে ভাবকের মরণ জুয়ায় ॥ আজু সে খণ্ডিক 
যতো মনের উদাস। আজ সে পৃথিবী ছাড়ি স্বর্গ হবে 
বাস ॥ আজি সে টুটিবকায়া পাঞ্চালেরো বন্দ । আজু 
প্রাণপক্ষী মুক্ত হইবে সচ্ছন্দ ॥ আজু সে নিয়ম ধর্্ট নির্বাহ 
হইব $ প্রিয়তমা কার আজ জীবন তেজিব ॥ গেমের 
অব্বধি আজু পুরিব একন্ত | ভুরিতে মারিয়া আমা প্রাণ 

পল্মাব্তী ১৪ ৯ 



কন ১৭ সর ও 

ব্য শাক্তা কিক জিঙ্চাসি মোর কুল দীন 1 
এ ঘজিয়+: হাসে ধোঁশী হেট করি-মাঁথা ॥ নরুপতি কহিলা 
যবে ইচ্ছিলা মরণ যার প্রত্তি এর 'তারে করহ স্বরণ | 
আরকেছ নাহি দোর দোসর বান্ধব । ধাহার লাশিয়া সি 
এ দুখ লাঘব ॥ নেই পদ্মাবতী গুরু আমি শিষ্য ভার। 
সংশার অসারমাত্র সেই সত্যমার ॥ বিন্দূং হই যত শ্রবিবেক 
রক্ত। 'পদ্মাবতীং স্মরিব শতত ॥ যত লোম আছে মোর 
শরীর মাঝার । সেই নাঁম বিনে জান না লইব আর ॥ যত 
নাড়ি আছে মোর কায়া অভ্যান্তরে 1 জ্যান্ত হৈয়া সেই 
নাম লইব শ্ুস্বরে ॥ খণ্ড অস্তি রুন্দে মোর পবন পরনে । 
বংশী প্রায় সেই ধনি বাজিব স্ুরপে ॥ রথা একাদশী ঘোর 
সেই নাম জপ 1 তিলেক বিজ্সীত মাত্র এথ। ভঙ্গ পাপ॥ 
ষতেক দিবন আগি গুরু ন। চিনিল | কটি কটি অস্ঞষ্পট 
অন্তরে আছিল ॥ এখন চিনিল ঘি আর কেহ নয় । তন 

যন জীব ধন নেই সর্থময়॥ দুই দুই করিতে পতিত হয় 
কায়!। “সদ্ধাপদ পাইলে কোথাতে রহে ছায়া ॥ গুরু মে 
মারয় মোরে গুরু মে জিয়ায়। আর কেবা মারিব শরীর 
সর্থথ।র ॥ না বুঝিয়া জলে যেন ধায় অন্ধ মীন। জলে সে 
জীবন তাঁর জলে নাহি চিন ॥ কাঁষ্টের পোতলি আমি কল 
গর করে। ভিতরে দোলায় দি নাচায় বাহিরে ॥ গুর 
মোর দ্িপ তুল্য অমি সে পতঙ্গ । মস্তকে করাত দিলে 
না লীড়র অঙ্গ 1 .এতেক বচন যদি কহে যোগী জাতি । 
অনি ক্রোধে অনি তুল্য হুইল লরপতি ॥ বলে হ্বেন টিট 
যোগী মহজে অজ্ঞান । অনুচিত উত্তরিল ভয় নাহি মন ॥ 
প্রত যে সুর্খ চোর রাখি মাহি কাজ। শীঘ্ধ করি সালে 



রা 

দেও না করিও ব্যাজ | দশে. বিশে-ধরি.: নি ৮ 
শীঘ্বেগতি । উচ্চধর! তে থাকি দেখি পন্ম বতী 1আগের 
রহন্য যতো হইছে গোচর। রান্ধ কার সুর পদ্য. হইছে 
ঝামর ॥ বিরহ সাগ্ররে শোক আকাশে উ্দিল। সর্বর 
সলিলে' সকল স্ুৃখাইল ॥ উজ্জলদিবন হৈল তমণি রজনী। 
শঙ্কোচিত হই দৃশ্য প্রকাশে নলিনি ॥ আলাপিয়া না হইল 
ডবি গেলো স্বাশ ; দন্তে২ লাগি হৈল জীবন নৈরাস ॥ 
ভূমি নিপাতিত অক্ত করে 'ছট ফট। সখিগনে দেখি বলে 
কি হৈল সঙ্কট ॥ বিরহ শরীরে হৈল অনি, প্রজ্কলিত। 
বিরহ ঘায়ের পরে যাও স্বনিশ্চিত ॥ বিরহ' হুক্ষের মাঝে 
$খ অতিশয় । বিরহ বিশিকো পরে বিশিক নিশ্চয় ॥ 

রোগের উপরে রোগ জানিও বিরহ | হুঃখের উপরে তন্থ 
বিরহ ভ্ুঃখ মহ ॥ সালের উপরে সত্য বিরহ সে সাল। 
কাঁলের উপরে নিষ্ণী বিরহ নে কাল ॥ জীবন হরিয়! কালে 
নেয় এক বারে। দারুণ বিরহ পুনি মে কাল কে মারে ॥ 
প্রবল বিরছে কন্যা হৈলে! এ ্ অ স্তে ব্যাস্ত 
আসিয়া ধরিল সখিগন ॥ কোন মখি পাক তৈল শিরেতে 
ঢালেন্ত। কেহ২ হস্তে পদে তেল ঘি ॥ কেহ আমি 
আঙ্গে ছিটে শীতল চন্দন । ব্যজনী লইয়া কেহ 
দেলীয় পবন ॥ কোন সখী শীত জল আনি দেস্ত সুখে । 
নাপা অগ্রে হস্ত দিয়া কেহ স্বাস দেখে ॥ সিংহ ঠৈেল গুঙ্ক 
ধারা ঝাম্প ভূকঙ্গ তৈল । বাল্য তৈল কচিষ্পফী বেলা খেল! 
তৈল 1 পদরি গুধরা মাজা ঘব্র্জনা ঘে তৈল 1 লানা জাতি 
তৈল দিলো শান্ত ন!হইল.॥. নালা ঘন প্রকার করিয়া 
নমখিগপ। কোনরূপে রাজকন্যার না হৈলো.জেতন,॥ ক্ষেনে 



| সস: ৯৮৮৪ . 

চসারয় ক্ষেনে ধানে কর ক ৷ না খমিল ব্যাশিল বির 
কালকুট ॥ ক্ষেনে চমর্কিয়া উঠে ক্ষেনে২ কাম্পে । ক্ষেনে 
চঙ্ষ, প্রকীশয় ক্ষেনে পল ঝাম্পে। দণ্ড এক হেন রিতে 
ছিল চক্র গ্রাস। পুনি বুদ্ধি ভ.বি হেলো হৃদয় প্রকীশ ॥ 
ছাড়িল নিশ্বান যদিস্মরি প্রাণ পিউ। হরষিত সখিগণ পল- 
টীল জিউ ॥ দেখিলেক সখিগণ গ্রহন খগ্ডিল। কাম্দিতে২ 
সবে কহিতে লাগিল ॥ তোম! মুখে চক্র জ্যোতি জগত 
প্রকাশ। তিলেক মলিন সব হইল নৈরাশ ॥ ক্ষনে মাত্র 
দেখিলে দশমি দরমনিত | মিহির অভাবে যেন কমল 
গুদিত ॥ গ্রজ গতি নিংহ কটি মহা! গর্ব ধারি। মান মতি 

কুলবতী রাজার কুমারী ॥ জগত মহিত হয় তোমারে 
দেখিয়া । তুমি সঙগগেতন হও কিসের লাগিয়া ॥ এহা নৃপতির 
দেখি বানব চরিত | শীঘ্র আইল হীরামনি কুমারী বিদিত ॥ 
হিরামনি দেখি উঠি বসিল যুব ত। কণ্ঠে লাগাইয় শুকে 
করয় কাকুতি ॥ 

রাগ দীর্ঘ ছন্ৰ। 
- সারঙ্গ অরির হিত, তাহার বন্ধুর মিত, তার সত ত প্রচণ্ড 
প্রতাপ । তাহীন তনয় পতি, সনির সম্ভতি অতি তান 
রিপু মোরে দিল সাপ ॥ সখিহে মোর বাক্য কর ভা'বান।, 
সভূবন ভ্রগুন করি, তাহাতে তপন পুরি, তার অ।ধ। করমু 
যে পাশ ॥ | 

" রাগ কন্ু শ্রীগান্ধার ত্রি' ছন্দ । 

: ভি পক্ষী প্রিয়তম, সঙ্কট ক্ুল্য স্ুুমম, সে সব রহত্ত 
যে ঘটটাত ইই। শুন প্রাণ শুক আমার মিনতিরে কই ॥ 
- ধুয়া ॥ - কহিও- নৃপতি আগে, মোর মন অনুরাত্স, 
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যে সকল ছুঃখ-ভাহান শরীরে? আমার পরাণে লাংুগ 
কঠিন বিরহ জাল, প্রাণের নিকট কাল, ভ্রিলোক মাঝারে 
ব্যক্ত ন। করিয়া ॥ ঘন ঘন হানে বাণ, পুর্ব তপ ফলাতর, 
মিলিল সে যোগ্যবর, হেন কর্ম হিত কল,ম্ব বিপরীত, 
হৈয়া বিধি ঘোর ॥ বল শুক কি করিমু, কেমতে প্রাণ 
ধরাইমু, বিচ্ছেদ অনল হইল প্রবল,আপনা হানিয়া মরিন ॥ 
মনেতে করিল সার, ভরদা না দেখি আর, প্রত্ভুর যে গতি 
হইব সম প্রতি, সেই সে গতি আমার, প্রেম রস নিধি, 
স্বরূপ গুশ অবধি হেনরত্ব ভীর, দেখিয়া আমা,কি লাগিয়। 
বঞ্চিত বিষ্বি ॥ আমার পিরিতী লাগি,নরপতি হইয়া যোগী 
স্বত্যু কালে যদি নহে এক গতি, হইব বধের ভাগি প্রভুর 
দেখিয়! সঙ্কট, প্রাণ করে ছটফট, যদি পাখা হয় তেজি 
লাজ ভয়, উড়িয়া! বাইত নিকট ॥ রসিক নাগর রায় দানে 
সিন্ধু ধর্ম কায়, শ্রীযুত মাগন আরতি কারণ ॥ 

কবি আলাওলে গায় ॥ রাগ জমক ছন্দ । 

কন্যার বচন শুনি সজল নয়ানে। শাস্ত বাক্য কহে 
শুকে মধুর বচনে ॥ চিত্ত স্থির কর রাণী না হেও আকুল । 
এক্ষনেহ্ন নাহি জীন প্রেমের আমুল ॥ বিরহ অনল জার 
হৃদয় মাঝারে । কাহার শকতি তারে কি করিতে পারে ॥ 
ক্ষেমা আচরিয়া আছে না করিয়া ক্রোধ। তাহার কারণে 
হয় এতেক বিরোধী ॥ দিদ্ধার শরীরে যদি ক্রোধ উপজিত। 
পর্বত করিয়া ধুলি তিলে উড়াইত ॥ ছায়া সম সিদ্ধ! কার! 
জানিও নিশ্চয় ॥ ন! ভিজয় জলেতে অগ্রিতে না৷ পৌঁড়য় 

শ গ্য অবয়ব তার প্রাণ তৌমা ঠামে। শত বার বিচারিলে 
না! পাইবে জমে ॥ কোন চিন্তা না করিও পাক হরঘিতে । 



। 
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ছয় বর-- রথ না হইবে 'কদীচিতত নী আশ্বাস বনে শুক 
ফন্যা ' শাল্ভাইল |. ময়সে“ভব খণ্ডি চিত্র স্থির কলা ॥ 
অগ্লাততে যোশীরে লই ধন্গি গেল জবে। পুনর্বার নৃপতির 
আঁজ্ঞা-ইহৈল তবে ॥ . সালে দিতে যোগীর. আ'নিল যদি 
কাট । মহিতে নাঁরিল তবে দয়! বন্দি ভাট ॥ 

ভাটে বাম হাস্তে তুলি রাঙ্জাকে আশীর্বাদ 
করি বাক্য প্রকাশ করিবার বিবরণ । 

ভাঁটে বলে আমি হই রত্ুমেন দাস। রাজপুত্র বধিবারে 
কি তোর সাহম ॥ চিতাঁওর হস্তে আইল এদেশেতে জান 
হস্ত পদ বন্ধ দেখি এ দুঃখ লাঞ্ছিন 1 পেটে হানি স্কারিবারে 
লইল কাটারি। নৃশৃস্থানে দাণ্ডাইল শঙ্কা পরিহরি- ॥ বাম 
হস্ত তুলিয়া করিল আশার্বাদ। সর্ব লোকে দেখি বলে কি 
হৈল প্রম'দ ॥ ক্রোধের উপর ক্রোধ হৈল নরপতি। তপু 
ঘ্বতৈে জল যেন দিল শীত্বগৃতি ॥ ওহারে অবোধ ভাট 
প্রাণে নাহি ডর। "আমা আশীর্বাদ কর তুমি বাম. কর ॥ 
আমাধিক সংসারেতে কেবা আছে বলি। আশীর্থাদ 
করিতে দক্ষিন হস্ত তুলি॥ যত সংখ্যা নৃপতি দেখ বিদ7- 
মান। পৃথিবীতে -কেঘ! আছে আমীর সমান ॥ হেন জনে 
দর্শাইতে যদি পারে মোৌরে। অধ্যাপীও থা নহে বধিমু 
তোমারে ॥ দর্শাইতে ন! পার ষদি মোর হেন জন । সহজে 
অবোধ ভাট বধিমু এখন ॥ ছুই নৃপ যুদ্ধ যদি: হয় কদাচিত-। 
মধ্যবর্তি হইভ।ট রাখিতে উচিত ॥ আজ্ঞা লঙ্গি চোর প্রায় 
সিন্দ নিয়। আইসে। রহস্য পুছিতে কহে উনমন্ত আভাত্ষ 
জুপরাধি মারিবারে আজ্ঞা দিব আমি। পেটে হানি মারি- 
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বারে কেন চাছ তুমি ॥ বিপ্র ভাট বধ
িলে পাত -ব্ত্তর৮ 

তেকারণে পুছি তোরে এতেক উত্তর ॥ ভাটে বনে মহ 

রাজ সিদ্ধি মনৌরথ। যে আজ্ঞা! করিল রাজা সকল যু 

সত্য মহারাজা তুমি কোন সন্ধ নাই? মকল সমান নহি: 

সুজিল গৌসাই ॥ মহজে নৃপতি তূমি বিক্রম অনিম 1, 

হনুমন্ত দেখি মন্দ বীর্য হল ভিম॥ রাবণের গর্ব যত 

সংসারে বিদিত। রাম দূরশনে ছৈল সকল খণ্ডিত ॥ ঘদি 

মোরে জিজ্ঞাদিল। নৃপতি গন্ধব | সত্য কখ, কহিৰ 

তোমার আগে সর্ব ॥ চিতীওর মহারাজ জন্বু ঘীপ মাঝ। 

তথা নৃপ চক্রবতি িত্রসেন রাঁজ॥ তার ঘরে রত্বামেন 

কুলের মতগু । পিতৃ অন (ধিত রাজ্য সাঁধিল প্রচণ্ড ॥ 

বংশ ক্রেমে রাজ্য পালে কুলিন প্রমাণ । জন্থু দ্বীপে রাজ। 

নাহি তাহার পমান ॥ জগৎ ব্যাপীত তাঁর অতুল মহিম। 

আুরপ্তি সমান সুখে নাহি সীম্বী ॥ যেনহ অযোধ্যাপতি 

আছিল ভূপীল॥ সেই সমশ্বর সেত অত মহিপাল ॥ 

যতেক মহত্ম আমি ক'হতে না পারি । এক কথা কহি শুন 

অরধান করি॥ অন্য দেশে সুপ যদি গেলে স্বর্ণ বাঁস। 

কিব। ভ্রাতা পুত্র তার রাজ্য লৈতে আশ ॥ চিতাওর নৃপ 

পাঁশে আইলেন্ত মবে | রাজ্যের ভাঁজন নৃপ যাঁর দে 

তবে ॥ অগুরু চন্দন চূয়া কুষ্কূম কন্তরী। নৃপতি পাক্ষাতে 

আনে চতুশ্রম করি ॥ পদ রদ্াঙ্ুলে দিলে লল্লাটে তিলক ৷ 

সেই ভাগ্য বন্ত হয় রাজ্যের পালক ॥ বাম হত্ডে ভুলি 

দেস্ত 'যাহাকে কর ফুল? তাহার আদৃষ্ট-ভাল কি কহিবৰ 

মুন সঙ্গে যোলশত নৃপ যার হয় দান 1 -বিপরীভদেখি 

নৃূপ তোমার লাইন ॥. এক দিন যেরা লযুরত্ুষেনদী্দ & 



ক ১৯২০৮ 
তিঙ্গান মগ পুন যাবত পরাগ & সেই নৃপ ভি জাগি 
প্রচার জ্ং্মারে। তুলিছি দক্ষিণ হস্ত তাহার গৌচরে 1. 
তাহার সদৃশ আর কে আছে নপূতি। তাহার দক্ষিণ হস্ত 
তুলিছি সম্পূতী ॥ আর নিবেদ্ধন করি নৃপতি : বিদীত 
পদ্মাবতী শুক হিরামনি সুপত্তিত ॥ রাজভয় মনেভাবি গেল 
বনান্তরে । ব্যা্ধ ঘন্ধিকরী তারে আনিল বাজারে ॥ চিতা- 
ওর হস্তে দ্বিজ আমি ছিল এখ। | শুক মুল্য দিয়! বিপ্র লই 
গেল তথা ॥ রত্বসেন নৃপ শুনি শুকের কথন। লক্ষ স্বর্ণ 
মুদ্রা দিয়! তুষিল ব্রাহ্মণ ॥ পদ্মাবতী রূপ গুণ শুক মুখে 
শুনি। যোগী হই এথাতে আদিল গুণমনি ॥ সঙ্গে ষোল 
শত যোগী রাজার কুমার । শিষ্য রূপে আয়! হইল পরি- 
বার ॥ যোগী বেশে ক্ষেমসিলে অন্ধ না ধরিল ৷ যতেক 
লাঘব কল্য সকল সহিল॥ যোলশছ্ধ নৃপ'স্থত সংগ্রাম 
নিপুন । সঙ্গে রাজপুত্র কুল বিক্রেমে ত্রিগুণ॥এ সকল অস্থ 
ধরি যদিযুদ্ধ দিত। কাহার শকতি তার আগে স্থির 

1 এখনেহ ক্ষেমা করো শুন মহারাজ ॥ সিদ্ধ! অজে 
ক্রোধ হইলে নষ্ট হৈব কাজ ॥? আপনে অঙ্কর তার সঙ্গে 
আরকত। গোর্খ আদি সিদ্ধাগণ আছয় গোপত ॥ কন্যা! 
গুহে জন্মিয়াছে অবশ্য বিভা দিবা। হেন যজ্ঞ জামতা 
কোথাতে না পাইবা ॥ ক্রোধ পরি হরি রাজা না হৈল 
মগধ | ন| শুনিলে মোর বাকা দিব ব্রহ্ষবধ॥ ভাট জাতি 
আমার মরন নাহি ত্রাীম। মোর রক্ত পড়িলে হুইব রাজ্য 
মাশ ॥ মোর বাকা যদি মোনে ন। করো প্রতায়। হির।- 
মনি শুককে জিজ্ঞীম! মহাশয় ॥ রতৃশেন নাম শুনি সিঙ্গল 
ঈশ্বর । অত্যান্ত হরিঘ চিত্তেআনন্দ বিস্তর 1 ঈষৎ হা সিয়! 
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নৃপ ক্রোধ সম্বরিল | হিরামনি আনিতে তখন আদেশিল ॥ 
দশ বিশ ধাই গেল কুমারি ভবনে । হিরামণি শুক নিতে 
নৃ্পতির স্থানে ॥ নৃপের রহস্য কহে কুমখুরীর স্থানে । 
হেনকালে নিতে আইল রাঁজ বিদ্যমানে ॥ কন্যাবলে 
শুক নিয়া হবে কোন কাজ । পক্ষী কি কহিব বার্তী নৃপতি 
সমাজ ॥ কর জোড় করি কহে শুন যুবরাণী। সিংহলে 
প্রমাদ হৈছে রত্ুসেন আনি ॥ ক্রোধ হই নরপতি যোনী 
সবীপরে । অলঙ্গিতে আজ্ঞা দিল সালেত দ্িিবারে । হেন 
কালে রাজ সঙ্গে যোগী ছিল পর। নে রাজার ভাট এক 
আসিল সত্বর ॥ রাজ আগে বাম করে আশীর্বাদ কৈল। 
তা দেখিয়! নৃপবর অতি ক্রোধ হৈল॥ ক্রোধ দেখি 
ভাটে কহে যতেক কাহিনী । একে২ কহিলেক পব তত্ব 
জানি॥ যেই মতে শুক তোমার গৃহেত আছিল। যেই 
মতে -ব্যাধে ধরি হাঁটে বিকাইল ॥ নৃপ ক্রোধে বনান্তরে 
যেই মতে গেল। যেই মতে চিতাঁওর বিপ্র কিনী নিল ॥ 
যেই মতে শুক বাক্য নৃপতি শুনিয়। 1 শুক আনি পালি 
লেক নে বিপ্র তুষিয়৷ ॥ যেই মতে রাঁজ কন্যা নাগমতি 
বালা । শুক সঙ্গে রহস্য আছিল সখি মেলা ॥ তবে তোম। 
মত্য স্মরি মে শুক পণ্ডিতা। তোমা! ভাঁবে মত্ত করি লই 
আইল এথা॥ অজানিত নৃুপ তানে ৰহু হংখ দিল। 
ভাগ্য যোগে ভাট মুখে তত্ত বার্তা পাইল ॥ হীত করি 
শুক বাণী শুনি নুপমণি । শুক নিতে পাঠাইয়াছ শুনিতে 
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“ভাট যুখে শুনিয়া হিরামণিকে গন্ধরমোনে বত... 
-. এস্নের তন্ত-গুককে:জিজ্ঞাসা করেন ও 

তত্ত্ব পাইয়া অশ্ন হস্তে চালা- 
ইতে এ এনার। করেনা 

পরতেক শুনিয়। রাণী হরিষ অন্তরে | শুক পাঠাইয়। 
দিল বাপের গোচরে ॥ সুবন্দ বন্ধন খাজ। জড়িত রতনে। 
হিরামণি আনি দিল রাগ বিদ্যঘানে ॥ নৃপতি আদেশ 
কৈল্য মুকুল পিঞ্জর। আইন২ করি নুপ প্রশারিল কর ॥ 
স্তুতি আশীর্ধাদ করি ভক্তি আচরিয়। | নৃপতির করে শুক 
বসিল উড়ির। ॥ হরধিতে শুকেতে পুছিল৷ নরপতি। 
নৃত্য চিতাওর নাথ কিবা যোগী জ্রাতি ॥ শুকে বলে মহা- 
যাজ দিদ্ধি মনৌরথ । নৃপতি সেবক আমি সংসারে বেকত 
ঈশ্বরের আজ্ঞ। হয় যে কর্ণ করিতে । নেবক না করে 

ভর নে বাক্য কহিভে ॥ পক্ষী হই টি মভাতে পাইল 
জ্ঞান। করিব তোখার নেব যাবত পরাণ ॥ কটু কুসা 
তিক্ত রস! তেজিয়া সকল । শুকে লই আইসে মাত্র 
মিষ্ট মৃত্যু ফল ॥ পক্ষী হই জার দ্বদে হেল জ্ঞান যুক্তি! 
সদত তাহার কণ্ঠে বৈমে সরস্বতী ॥ অবিরত হীত বাক্য 
বলয়ে পণ্ডিত । অবিচারে প্রভূ রোষে ভাগ্য বিপরীত ॥ 
স্বামী ক্রোধ হইলে দেবক শুদ্ধ ভাব। নিজ প্রাণ রাখি 
পুনি চিন্তে স্বামী লাভ ॥ এই ভাবি প্র'ণ লই গেল আমি 
বনে। ব্যাধ হস্তে বন্ধি হৈল কর্ণ নিয়োজনে ॥ ব্যাথ হস্তে 
মুক্ত করি এক দ্বীজবর। ভোগ যে'গে লই গেল চিতাওর 
গড় ॥ ধন্য ধন্য সেই দেশ নাহি সুখ সীম! । ভথা রাজ! 
রত্বসেন অপার মহিমা ॥ মোর কথা শুনারা তুীল দ্বীজৰর 
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নৃপ করিল আম! বছুলআদর ॥ গুণেরমাগর রূপ দ্বিতীয় 
মদন। নৃপতি লহ সংখ্যা পুজরগরণ ॥ যদ্যপি নূপতি আমা 
পোনয় যতনে । আদ্য স্বামী লবণ বিস্যরিত নাহি মনে ॥ 

' এই নৃপ তীহানে করিল কর জেড়ে। মনের বাঁঞ্ছিত তবে 
মিদ্ধি হয় মোর ॥ এই বাক্য ভাবিজ্লা মনেত কৈল সার। 

-পদ্মাকতী সংযোগ জংসারে নাহি আর ॥ তেকাঁরনে কহি. 
আমি কন্য| জপ কথা | জুগি ভেসে নৃপতিকে লই আইল 
প্রথ!॥ সঙ্কে ষোগি বোল শত নুপ অনুর । এক২ জোন 
এক রাজ্যের ঈশ্বর ! কহিল রূপের কথা দেখহ বিদিত । 
গুন বিচারিয়। এবে যুঝহ চারিত ॥ হিরামনি বিদ্যমানে 
ভাটের বচন । তবে রতবসেন হেন ভাবিলেক মন ॥ সাতুং 
বলিন্প্ শুকে বাখানিল। ভগ্যে বলে হেন বর আসিয়া 
মিলিল ॥ হরিতে আজ্ঞ। দিল সিংহল নরপতি 1 রতুনেনে 
ক্তকরি আন শীন্তরগতি ॥ যোগীগণ অঙ্গহস্তে বন্ধনখসাও। 

আশ্বাস বচন কি সবাঁকে সীম্ভাও ॥ নরপতির আজ্ঞা পাই 
অনুচরগণ। যোগীগণ অঙ্গ হতে খসাই বন্ধন ॥ রত্ুসেনে 
লই গেলো৷ নরপতি গোঁচর । দেখিয়া নৃপতি মন আনন্দে 
বিভোর ॥*ঘস্তী হৈতে নামিয়! সিংহল নরাধিপে 1 পদত্রজে 
আমিল রতৃুমেনের সমীপে ॥ অন্যে২ নমক্কার কল দুই 
জোন । নৃপতি গন্ধর্ব সেন বলিল তখন ॥ অজানিত অপ- 
রাধি ক্ষমিবা আমারে । ক্ষেমা শিলা 'ধিক তুমি সংসার 
মাঝারে ॥ কর জোড়ে রত্বসেনে দিলো পহুস্তর। তৃষি 
মোর পিতা তুল্য মিংহল ঈশ্বর ॥ পুত্রের বন্ধ তাতে কিবা 
অপরাধ । আগে পুত্র শান্তি পায় পশ্চাতে প্রসাদ ॥ অপ- 
রাধ কৈল পুত্র শাস্তি পায় আগে । পশ্চাতে শান্তায় দিয়া 
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যেইদ্রব্য মাগে ॥ শুনিয়! সিংহল নাঁথে ঈষৎ হাসিল? তুরঙ্গ 
আনিয়া দিতে ইজিতে বলিল ॥ বূপ আরোহন হয় আনিল 
তুরিতে। অনুমতি দিল রজ| অশ্ব আরোহিতে ॥ নূপ- 
তির আরতি বুঝয়া রত্ুসেনে। চড়িয়। ফিরায় অশ্ব বিবিধ 
বিধানে ॥ প্রথদে দোগাম চালি সাহা গোমগম। এরিয়াং 
রফা রহি অনুপাম্ন ॥ বোবা আর সপ্ত চালি চালাই মকল। 
না লড়ে অঙ্গের মাক্ষি উদরের জল ॥ পুনি চালাইয়। তবে 
দোলক কুণ্ডালি। ধুলিমাঝে অশ্ব জেনো মেঘেতে ॥ দক্ষিণে 
ফেরায় ক্ষেনে২ বাম পাক । অলক্ষিতে গতি জেন কুস্তকার 
চাক ॥ ঘখনে দক্ষিণ বামে পাক উলটায়। আগে পাছে 
তখন কিঞিৎ চিন পায় ॥ তবে বাগ খেচি জাঙ্গে চাপিল 
কিঞিৎ। অযোগ্য না মারে লক্ষসিংহ গতি রীত ॥ ক্ষেনে 
শতহস্ত পরে ক্ষেনেক পঞ্চান। ক্ষেন ক্ষেতি ছোয় ক্ষেনে 
সৈন্য পরকাশ॥ অলক্ষিতে উঠি শন্যে অশ্ব অবিলম্বে। 
পাঁক হিন কায়! দেখি মহি অবিলম্বে ॥। কেছু বলে ইন্দ্র 
উচ্চঅবে আরোহন। কেহ বলে মহাদেব বৃষ বাহন ॥ 
উচ্চশ্রবে ভাবে বলে সহজ 'লোচন। যোগী ভেন দেখি 
বলে দেব ত্রিনয়ন॥ ক্ষেনে জুট খুলি করে উলগ পালটি ॥ 
লোক অনুমানে পদ না পরসে মাটা ॥ বহু ভ্রমি গেলে। দীর্ঘ 
বর লড়ে। বুঝিতে না পারে ভুমি লার বান লরে ॥ পুন 
উলটায়৷ আসি .হানিলেক ছাট । লঙ্কার ছুয়ারে যেনো 
লাগিল কপাট ॥ কতে৷ দুর গিয়। নৃপ অশ্থকে উঠায় । দৃষ্টা 
নাহি পরমিত হয় তথা যায় ॥ সুমুখে চাবুক ফেলি গরে 
শীঘ্বগতি-। দেখিয়! সকল লোক ধন্দ হৈপ অতি ॥ ধাই 
অশ্ববর যাইতে চাবুক ফেলায় । আমিতে ধরনী ছৈতে 
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পুনি উদ্ধীরয়। আর বার ফেলি বেগে যায় ছুরান্তর । 
আমিতে নামিতে কিবা! বেকত অন্তর ॥ অশ্ব পৃষ্ঠ তল 
দিয়া লইয়। চাবুক । আর দিগ দিয়! উঠে দেখায় কৌতুক॥ 
লোকে অনুমান করে পড়িল ভূমিত। অলক্ষিতে উঠে 
যেনো চমকে বিহৃত ॥ দেখিয়া! সিংহল নাথ পড়িগেল ধন্দ। 
বুঝিতে না পারে ত্য কিবা দৃষ্টি বন্দ ॥ নিরক্ষি সকল 
লোকে বলে ধন্য২। একেশ্বর পরাজিতে পারে সর্ব সৈন্য ॥ 
পুনি আদি নরপতির আগে হৈলো স্থির । কেশেতে খরিয়া 
ধোঁড়া যেন মহাবীর ॥ এমত সংযোগ করি কর শিখিছিল । 
ভুমি পদ রূপি ছুই হস্ত উদ্ধ কৈল ॥ চতুর মুখে পাক লৈল 
লাটিকা আকার । চিনিতে না প্রারেকেহু অশ্ব আনওার ॥ 
দক্ষিন নর্তকি যেনো ত্রিপদ দেখায়। আগে পিছে চতু- 
দ্বিগে চিনন না যায় ॥ ছুই পদে ভর্ধ স্থির. রহয় যখনে। 
সমুদ্রে লঙ্গব'হেনে! মনে অনুমানে ॥ মর্কটে লভ্ঘিছে সিন্ধু 
ভাবি অশ্ববর । নেউ টিয়া রহিলেক ধরনি উপর ॥ উ্ধ 
মুখে ক্ষেনে২ নেহাল আকাশ । সৈন্য পরেঅশ্ব কিবা করয় 
অভ্যাস ॥ দেব দিবাকর বন্ধ তুমি সপ্ত জন। আমি একে 
শ্বর রত্রসেন আরোহন ॥ তবেএক শেলকার লই মহামতি। 
পর্ অঙ্গ লের ভ্রমায়ন্ত আলক্ষিত গতি ॥ অঙ্কুলের দরবরী 
লঙ্গন নাধায়। কুস্তকার চক্রে কূতি ধন্দারি দেখায় ॥ অব্যর্থ 
সন্ধানি ষদি হানে ঘনবান । শেলবারি ঘাতে সবহয় খান২ ॥ 
শেল ভ্রমাইতে অস্ত্র ধার খর তরে। উলটী পলটি খেলে 
লুবি লুবি ধরে ॥ কক্ষতল দিয় ভ্রমায়স্ত ছুই পাসে । অশ্ব 
পেট তল দিয়! তোলে অনায়সে ॥ এই মতে নীন! ছন্দে 
শেল ভ্রমাইল। ধন্য২ সর্থ লোকে দেখিয়। বলিল ॥ অনুমান 
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করে, সবে আপনা জাপনি। শুল হস্তে দি কিধা দেব 
চক্রপানি ॥ তবে ধতুর্বাৰ আনি যে!সী হস্তেদিল। দীর্ঘবাশ' 
গাড়ি তাহে কোঠারি বন্দিল ॥ ছাটহ্নি অন্ববর দাবাইয়া 
বেগে । আগে প [ছে হানেস্ত অব্যর্থ শর লাগে ॥ তকে 
আসি হেটসুখি চাছে নিরক্ষিয় । অর্থচন্দ বানহানি ফেলিল 
কাটিয়া ॥ সকল লোকের মনে জন্মিল বিস্ময় । পুনি যোগী 
রূপ আইল কিবা ধনগ্রীয়'॥ যেন পঞ্ট পতি বাটি ভ্রৌপুদি 
পাঁইল। €সই কর্্ঘ আসি এথা উপস্থিত হৈল॥ তবে মহা 
গজ আনি দিল আরে হিডে। কর্ণ ধরি লক্ষে আরোহিল 
আলক্ষিতে ॥ ভ্রমায় দক্ষিণ বামেচক্রের আক্কৃতি। ছুর তুমি 
ধাই আইল জলক্ষিতে গতি | ভঙগোদন্ত গজেন্দ জিনিয়া 
শীঘ্বগতি । কিব! এরাবাতে চড়ি আইল সুরপতি ॥। গজ 
গতি দেখি নৃপ পড়ি গেল ধন্দ। এই হস্তি কভু না চলিছে 
এইছন্দ ॥ তবে সিংহলের মুখ্যঅশ্ব বীরগণ ৷ নরপতি ইঙ্গিত 
বুঝি আইল তখন ॥ ছাট হানি অশ্ব গজ সঙ্গে ধর্বাইল। 
অচুক হস্তির লাগ ধুলি না পাইল ॥ হস্তি আগে থাকি যদি 
ঘোউক ধাঁবায় । 'আর্দ পন্থে যাইতে অশ্বের লাগ পায় ॥ 
সর্ব লৌক অনুমানে মারিলেক হর । শিক্ষা গুনে দন্ত তল 
হস্তে উদ্ধীরয় ॥ পুনি হস্তি হন্তেতুলি অশ্থের উশর। চৌগান 
খেলিতে আজ্ঞ৷ দিল নৃপবর ॥ সিঙ্গল দেশের যত রাজর 
কুমার । বাঁছি ২ দিল মুখ্য দশ আছওার ॥ রত্বসেন দিগ 
হস্তে যোনী দশজন। চৌগান খেলিতে হৈল অশ্বে আরো- 
হন॥ হুই দিকে চারিখুটী আনিয়। গাড়িল। মধ্যভাগে 
আরোপিয়! গাকুয়। ফেলিল ॥ মিসা মিসি হই দবে লাগিল 
খেলিতে । সকল চাহেস্ত নিতে আপনার ভীতে ॥ সীঙ্গ 
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হের অশ্ববার গুলি নিতে চায়। চোগান ঠেলিয়। যোগী 
গুলি পলটায়.॥,গারুয়া বেড়িল শব্দ উঠে ঠনাঠনি । দ্বারে 
খ[রিদেখে রত্মেন নৃপমণি ॥ ঈষৎহাসিয়া রাজা আসিয়। 
তুরিত। গারুর! মারিয়া দিল পদিংহলের ভিত'॥ সিঃহল 
কুমারে সব খেলায় চতুর । বেলা বারি হানিয়! গারুয়। 
কল্য ছুর ॥ পুনি বলে খেরি খেলি অশ্বগুলি সঙ্গে । শী 
করি লির়। যান্ত নিজ মনোরঙ্গে ॥ ১পাঁছে২ অশ্ব লৈয়া ধায় 
যৌগীগণ ফিরাইলে নারে কেহু করিয়া যতন ॥ যোগীগণ 
যোগীগণ বলে গুরু কি কন্মু করিলা। আপনা হস্তের 
খেরি পর হস্তে দিলা ॥ তি হেন মহারাজ সংসার মাঝার্ 
আমা হৈতে গুলি নিতে শক্তি আছে কার ॥ হাত হৈতে 
গুলি গেলে আর নাহি ভাপা । গুরুর চরণ মাত্র করিও 
ভরন। ॥ আমরা না জানি হেনধতে খেলা ভাও । আপনে 
করিয় ষতে গুলি পলটাও ॥ গুরু বলে শুন শিষ্য আমার 
বচনদড় ভাবে খেলা খেল হৈয়। এক মন ॥ পরহস্ত গত যদি 
হইল গারুয়। ! পি নি ফিরাইতে পারে সেইদে খেরুর়া ॥ 
শিষ্যগণ সঙ্গে নৃপ এতেক কহিতে । দিংহলের নরেগুলী 
নিল নিজ ভীতে রে লকললোকে মনে ভাবিলেক 
হলের অশ্ববারে খেল। জিনিবেক ॥খুটার নিকটে নিল 

করিবারে হাল। যোগীগণে গারু গুলী রুষিল তৎকাঁ ॥ 
ছুই খুটী মধ্য দিয়! গুলী নিতে চার । চৌগান.ঠেলীয়া 
যোগী গুলী পলটায় ॥ খুটা বেড়ী ছুই দলে করে হামাহানী 
রত সেন নৃপ তবে মনে মনে গুনী ॥ বিজলী ছটকে প্রবে 
শীয়। "মহামতী | টলিল গারুয়া লই অলক্ষীতে গতি ॥ 
বেলাবারী হানি গুলী ছুরে চালাইল। পাছে পাছে 
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শীপ্বগতি অশ্ব ধাবাইল॥ তার পাছে অশ্ববার ধাইঁল 
তুরীতে। নৃপতীর শিক্ষা কেহ না পীরে লঙ্ঘিতে ॥ 
ছাটের উপরে ছাট অস্বরে চাপীয়া। চলিল নৃপতি তবে 
গারুয়া লইয়া ॥-ভাইনে রাখির! গুলী বলে খেল খেলী | 
শীঘ্ব দ্বার কল্প রত সেন মহাবলী ॥ লঙ্গিতে নারীল সিংহ- 
লের অস্ববার। এই মতে ষোগঈীর জিনিল তিনবার ॥ 
জয় বাদ্য গুড়ং বাজিলেক যবে । সিংহলের অশ্ববার পল- 
টীল তবে ॥ সিংহল বাজারে গিয়া কহিল সকলে । হবেন 
মতে খেলী নাহি দেখি কোন কালে ॥ আমি সব খেলা 
নৃূপ দেখিছ বিদীতে। যোগীর খেলন কিছু না পারি 
লঙ্গিতে ॥ শুনিয়া দসিংহল নাথ হরধষিত মন 1 শী বিচা- 
রিতে আজ্ঞা করিল তখন ॥ মহা মহা পণ্ডিত আনিয়া 
ততৈক্ষণ। পুছিতে লাগিল তবে খণ্ডন স্থাপন ॥ যেই 
বাক্য গুনীগণে খণ্ডন করয়। অখণ্ড করিয়া নৃপ আনিয়া 
স্থাপয় ॥ 

শাস্ত্রের তত্ত দণ্ডাল জিজ্ঞাস! করা এবং 
রত্রসেনে জও্ডাব দিবার বয়ান। 

শাস্ত্র বন্দি পঞ্রিক। ব্যাকরণ অভিধান। একে একে 
রত সেন 'করিল বাখান ॥ সঞ্চিত পুরাঁণবেদ তর্ক অলঙ্কার 
নানাবিধ কাব্য রস ভাগম বিচার ॥ নিজ কাব্য যতেক 
করিছে নানাছন্দ। শুনিয়া পণ্ডিতগণ পড়ি গেল ধন্দ || 
সবে বলে তার কণ্ঠে ভারতী নিবাস । কিবা বররূচি 
ভবভৃতী কালীদাঁম ॥ কৰি বে মহাগুণী প্রাণে অকাঁতর 
ন্ুবঙ্লের পঙ্থে কিবা আইল! সুন্দর ॥ অবশেষে করিলেক 
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সংহিতা নিচার। পুস্তকের আদ্য ভাব রসের প্রকার ॥ 
পিঙ্গল চৌষটর ছন্দ অফ মহাগব। অষ্ট নাড়িকার তে 
শব্দের লক্ষণ ॥. প্রথমে কহিব গনাগণের বাখান। কবিত্তের 
সবল সেই শুন বুদ্ধিমান ॥ শকুনী পড়িলে ক্কাব্য সকল 
সম্তোষধ। 'আগুনি পড়িলে কবি কাব্য লাগে দোষ অগন 
প্রাগীন আর রগন স্বগন। ভগন জগন অস্তে তগন নগন ॥ 
এই অফ্ট মহাগন দেখছে বিদীত। বিরচিয়া কহো৷ তবে 
গণের চরিত ॥ লঘু শুরু জানিলে গনন ভেদ পায় । তেকা- 
রণে লঘু গুরু জানীতে জুও্ডায় ॥ রমকার রসকার অক্ষর 
সুকুল। এইতিন আর লঘুগুর যে সকল ॥ কৰিতের পদের 
প্রথম তিনাক্ষর। বিচারিয়া কেবা লঘ্ কেবা গুর নর ॥ 
তিন গু হৈলে তাঁরে বলিয় অগন। নিধী স্থির বন্দ 
প্রাপ্তি হয় ততৈক্ষণ ॥ আদ্যে লঘূ দুই গুরূ হয় গুরূ যার। 
তাহারে এগন বলি বুঝিয়! বিচার ॥ মধ্যে লঘু দুই দিকে 
দুই গুরু হয়।. সেই মে রগন হয় জানিও নিশ্চয় ॥ দুই 
গুনগণ কহি মনে করি কণ্প । এগনে সাহস বহু রগনাউ 
অস্প ॥ অন্তে গুরু আদ্যে মধ্যে লঘুর প্রচার ৷ শুনিশ্চিতে 
জানীয় সগন নাম তাঁর ॥ ছুই দিকে গুরূ একক্ষের লঘু 
হেটে ।. তাহারে তগন বলি জাঁনিও প্রকটে ॥ সঘনে 
পড়িলে মাত্র করয় উদান। তগনেতে শৃন্ ফল জানিও 
নিশ্বাস ॥ মধ্যে গুরূ ছুই দিকে ছুই লঘু পায়। তাহারে 
জগন .বলি উৎপাত করয় ॥ অন্তে মধ্যে লঘু যার গুরু 
আঘ্যাক্ষর। ভগন মঙ্গল ফল দেস্ত বহুতর ॥ তিন লদ্ষু 
গমন সুম্পদ রদ্ধি-বুদ্ধি। রস সিঙ্গ আপন তরন কার্য্য 
দিদ্ধি॥ অফ্ট নায়িকার ভেদ কহিব ভাবিয়া । যেমত 

পদ্মাবতী ও ৪ ১৬ ৯ 
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লক্ষণ শারসুন মন দিয়া। আদ্যে নারী ধতীতা ছিতীর 
অভিমারী। তৃতীয়া বাসর শব্য। বিপ্র লব্ধ চাঁরী ॥ পঞ্চছে 
উৎকক্টিত। কালাস্ত স্টমে । শয়ন দুম্তিকা ভেদ জার্গিও 
সপ্তমে ॥ স্বাধী নাভিতীকার অফটমে টৈল নাম। যাহার 
ঘেষত গুণ আন অন্ুপাম ॥ যার প্রিয়া আনসঙ্ষে বধ্্য়ারজনী 
প্রভাতে ধরয় চোর খণ্ডিত রমণী ॥ সঙ্কচিত পীর! যদি 
থাকে রতি আমে । রমণী চলিল আইসে পুরুষের পাশে ॥ 
সেই মে রমনী অভিসারিকা নিশ্চয় 1 কেলি কলা রস রঙ্ষে 
রজনী বঞ্চয় ॥ কাম ভাবে নির্জনে শষ্য বিরচিয়া | জাগিয়া 
পোহায় নিশি অবধী ভাবির ॥ তাহাকে বাসর শধ্য। বলি 
শুনিশ্চির্ত | এবেশুনে বিপ্র লদ্ধ রমণী চরিত ॥ কাম ল্ধ 
অতি শয় মুরমতি হইয়া! । হৃদয়ের শোক কহে প্রভূ সম্ভো- 
ধিয়া॥ স্বামী মৈন কল্যে সতি আপনে মানায়। কেলি 
কল! নির্বহছিলে মনে শান্তি পায় ॥ তাকে বিপ্র লন্গ বলী 
শুন মহাজন । কালভ্তরি তার এবে শুনহে বচন ॥ মোনে, 
গর্থ ধরিয়! হইয়! মন মতী 1 না চাহে নয়ান তুলি না দেয় 
সম্মতি ॥ সখিগণ বচনে না হয় মন শান্ত 1 বহুল প্রার্থনে 
যদি মাঁনাইলে কান্ত ॥ তবে তাঁর হয় পুনি রলের সন্মতী |. 
এহারে বলয় কালন্ত রিতা যুবতী ॥ সয়দ্রতিকাঁর এবেশুনহ 
চরিত । 'নিকটে নাহিক পতি কামে হতচিত ॥ দেখিলে 
চতুর নর চতুর যুবতী । অন্য২ ছলে কহে মনের আরতি ॥ 
আপনে আপনা ভ্ুতি ইঙ্গিত বচনে। সয়ছুতী নাম ধরে 
রাম! তেকারণে ॥ উৎকঞ্টীতি লক্ষণ ঘতেক গুণ নিধি । 
বিল্ম্ব নাহয় পিও মিলন অবধি ॥ পতি সনে রতি রস তুঞ্ 
যেই যত। সথি স্থানে প্রকীশয় করিয়া ধেকত ॥ সমাধি 
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ভিক্ষুক, নারী জাঁন বিরহিনী। পতি ভাবে পুরি থাকে ক দিব 
রজনী ॥ মমির চন্দন ছান্দে দহে কলেবর। বিষবং লাগে 
পুল্প কোকিল ভ্রমর ॥ অস্ট নায়িকার কথ! কহিল কিধৎ | 
অবধনু করে পঞ্চ শব্জের চরিত ॥ আদ্যতক বিত্ত সুই 
যে পরিমাণ । তৃতীয় সুচির চারি ঘন হেন জান 1 পঞ্চিষে 
আনন্দ লৈয়া পঞ্চ শব্দ নাম। কারে কোন শব বলে শুন 
অনুপ ॥ কবিলান আদি যত তালের বাঁজন 1 তাহারে 
বলিয়। তৃত্ত শুন মহাজন ॥ মন্দিরা করিয়। বাদ্য যত তাল 
ধরে। সেই বিতন্ত জান শব্দ মনোহরে ॥ উপাঙ্গ ছুরচঙ্গ 
আদি শব্দ ঘত বার । তাহাকে শুচির হেন বলে সর্বথায় ॥ 
নাকাঁর। ধূষ ধুমি আদি বাদ্য যত চর্ম । ঘন হেন নাম ধরে 
বুজ তার মর ॥ মূখ হস্তে উচ্চারীত হয় যত শব্দ । নিশ্চয় 
তাহার নাম জাঁনিও অন্দ ॥ এই মতে কহয় সঙ্কিতা দামু- 
দরে। সঙ্কিত। দর্পণ মত শুনকহি তাঁরে ॥ তন্ত বীতভ্ত ঘন 
শুচির মিঅিত। চারি শব্দ একশব্দ অতি স্ুললিত ॥ এই 
পঞ্চশব্দ কহে সঙ্গিতদর্পণে । ছুই মতে কহিলাম শুন মহা- 
জনে ॥ ভাব রস পুস্তকের কথ! প্রচারিতে । পুস্তক বিশাল 
হয় না পারি কহিতে ॥ দানেধরন্ধে রতকার গুনের পালক । 
শীমন্ত মাগন জিনি জীচক তোশক ॥ হেন প্রভু করতার 
কিবা যোগ জনে । কেহ কিছু নাহি পায় বেগর মাগনে ॥ 
আপনা নামে অর্থ মূনেত ভাবিয়া । যে মাগে তোশস্ত 
ভক্তি কর্থে দান দিয়া॥ আরতি কুশল তার করি শ্বীর 
ত্রান। গু.ন গণ তরে ভজি আলাওল ভান ॥ না করিলে 
দে হয় ৈতে 'বাজি ডর | তেকাঁরণে কহি কথা সুধির 
গোচর ॥ *বিচারি প্রাইলে দৌষ অক্ষর সুধিও | না বুঝিয়। 
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পাখা কৰিতয না. ছবিও ॥ এক পদ ও গুধিতে দিনটি 

তাহার মরম পুঁনি মন্থর্ভে জানয় ॥ কাব্য সিন্ধু শব: 
রঃ কবিনে ভুবার। বু যে, ডুবি তোলে রতন সুচার॥ 
জার যজ্জঘেই মত মে জানয় ভাল। হেম রতু গটাতে না 
পারে পাঁটিয়াল ॥ বাক্য স্ুত দিয়া যেনবান্ধব পবন | তাহার 
মরম জামে মেই মহাজন ॥ 

রাগ দীর্ঘ ছন্দ কেদার। : 

পরীক্ষিয়৷ নানা মতে, চাঁহিল সিংহল নাথে, নান। শাস্ছে। 
অধিক বিজ্ঞান। বিচারি চাহিল কাজ, কশিয়া কচঠি 
মাঝ, পাইল হেম ছুই দশবাণ ॥ বিচারিয়া ধর্থীধর্ম, করিলা 
খেউর কর্ম, যত নষ করিল খগ্ডন। চন্দ তপনে্ত টানি 
কুমকুম কন্তুরী আনি, নানা গন্ধ করিল মার্দন ॥ তবে ম্লান 
করহিয়া, অঙ্গেতে সুগন্ধী দিয়া, দিব্য বন্ধ পরাইল আনি।' 
চড়াই গজের কান্দে, যন্ত্র গীত নানাছন্দে, হুরিষে চলিল্গ 
রাজধানী ॥ সঙ্গের কুম!রগণ, তেজি যোগী অভরণ, পরি-: 
লেক উত্তম বদন। নানান বাহনে চড়ি, চলে রতসেন 
বেড়ি, ষেন চক্র জঙ্গে তারাগণ ॥ চাহি রতসেন 

ভিতে, সর্বলোক আনন্দিতে, বলে ধনাং পদ্মাবতী 1 
অন্দরে শাস্কে মহাবীর, ইন্দ্রের সমান, ধীর, বূপে গুনে 
পাইল যোগ্য পতী ॥ হরিষ নিংহল রার, পুলকিত সর্বকায় 
দেখি দেখি রূপের অবধি । মনে ভাবে নুপবর, জে 
গুনে বিদ্যাধর, ভাগ্যবলে মিলাইল বিধি ॥ স্বর্ণ রতু মনো- 
রম, অমরা কতীর সম, নৃপ স্ুত! সুন্দর আবাসে । যত 
নৃপ অনুসারী, বু বিধ মান্য করি, রত্মসেনে দিলেক: 



ক ১২৫ | 
নিবান'া নানা বিধি ভক্ষা ভোজ, দিযে চি রঃ রোজ, 
নিতি প্রতি করিয়া নিয়ম । নানাবিধি উপহার, আলে 
শত সংখ্যা ভার, ফলাফল শুফল উত্তম ॥ হেন মতে 
রততলেন, ন্বর্ণ সুরপতি ঘেন, আছেম্ত পরম ন্ুখ মনে । 

যদ্যপী শরীরে সুখ, অন্তরে বিরহ ছুঃখ, তিলক কল্প লম 
সনে ॥ নিত্য সুখ যার আইনে, কুমার কুমারী পাশে, 
আশ্বাদিয়৷ দোহাকে শাস্তয় ৷ শ্রীযুত মাগন ধীর, আরতি 
করিয়া শীর, কবি হীন আলাওলে গায় ॥ 

রাগ জমক ছন্ কাষোদ। 

নিংহল নৃপতি হাঙ্কারিয়৷ হিরামণি। আর বহু পণ্ডিত 
জ্যৌতিষগশ আনি & শুভলগ্ন শুভক্ষণ করিয়া বিগার। 
রচিল বিভার কার্য্য মঙ্গল আচার ॥ কর্পর নংযোগে পান 

দিয়া ঘরে ঘর। পঞ্চ শবে বাঁজন! রাঁজায় মনোহর ॥ 

ছাইলেক হাট ঘাট স্বর্ণ পাটাম্বরে। পুর্ণ ঘট কদলী 
স্কাপিল দ্বারে২ ॥ নিত্য গীত আনন্দ বাজায় পুন্য দেশ। 
নাচে বেশ্যা শত কালী মনোহর বেশ ॥. আগর চন্দন ধুমে 
আকাশ ছাইল । আর গন্ধ চতৃশ্রমে ধরণী লিপীল ॥ স্থানে 
ইন্দজালে দর্শায় কৌতুক । নানা ছন্দে নানা ঢজে করে রদ্ধ 
শকাআর বহু নান! ভীতি কৃতি মণ্ড শ্রম । মধ্যে ধো আর 
পিল অতি মনোরম । ব্বর্ণরথে চক্্তাপ মুক্তার ঝালর আচ্ছা 
দন নানামর্ত কল্য মহিপুর ॥ নানাবিধি নীত্য নাঁন। মুরতী 
নির্মাল। যেন সর্গন্থুর শশীনক্ষত্র মণ্ডল ॥ দেখিয়া লোকের 
মনে জন্মিল ভরম । অকম্মাৎ হৈলেো। ষেন আকাশ অষ্টম 
স্থান্সেখ্বীচিত্র পতাকা বিরাজীত । নানা বর্ণ শুচাঁর 
চাঁমর চারি ভিত ' বিচিত্র কমল শফ্যা অতি শ্ুনিল্মল | 



০ 

ক্ষ ১২৬ ক ী 
আরপিল নানামতে চজ্দ্ন্তপ তল ॥ আগর লোবান ধুমে লি 
আকাশ ছাইল। আমদ সৌরভে সবে দেল মোহ কল্য &. 
নৃপকুল পাত্র কুল বন্ধু পুরহিত। আসিয়া বসিল সবে জার 
যেই রিত? পাত্র পুরহিত নারী ত্রাহ্মণি শুদ্রানি । শুকু- 
লিন সধবা শুভেশ স্ুরমনী ॥ ন্প গুহে অ।সি মহাদেবী 
অন্থমতী। আইস্তি সকলে শয্যা কল্য রঙ্গ মতী ॥ বেদী 
অবশেষে মিলি যুবতী সকলে । বর কন্যা. স্ান করাইল 
কুতৃহলে ॥? প্রথমে২ ছুই স্বান করাইল। রাজ নিতি বস্ত্ 
অলঙ্কার পাইল ॥ যেই মত মোহংসব নরপতির ঘরে। 
তেমতে আনন্দ হৈল রত্বসেন পুরে ॥ সন্ধ্যাকালে আদেশ 
করিল মহারাঁজে । স্বর্ণ ঘট প্রদিপ স্থাপিল সভা মাজে ॥ 
গনেষ আদি পঞ্চ দেব পুজিয়। হরিষে। যহ্টি আর মার্কগু 
পুঁজিল তার শেষে ॥ তবে গন্ধ অধিবাস কল্য শুভক্ষণে । 
লল্লটে বংশতি বর্ণ ছোয়াইলো৷ ব্রাহ্মণে ॥ মহি গন্ধমিল৷ 
ধান্য হুর্ব। পুষ্প ফল। দধি দত শঙ্খ আর সিম্দুর কাজল ॥ 
্স্তিক গৌচনা সঙ্গে সিদ্ধার্থ কাঞ্চন। রৌপ্য তাম কাস 
আর নির্মীল দপন ॥ এ সকল প্রত্যেক কপালে ছপ্রসা- 
রিয়।। প্রন্ুত্তি বন্দন৷ কল্য সুপ্যেত ধুইয়া ॥ অথগুন 
কদলি পত্র কাটারি দর্পন) বরের কন্যার হস্তে কল্য 
সমর্পন ॥ পাত্র মিত্র পুরহিত, ব্রাহ্মণ ুজ্জনে। কপূর 
তাম্কুল মান্য দিল জনে২ ॥ ন্মুগন্ধি চন্দন দিয়া করিল। 
মেলানি। অতি মহৎ্সব করি বঞ্চিল৷ রজনি ॥ পিচল 
সৌরব্ড গন্ধে মোহ হাট বাট । যথাতথ। রঙ্গ রস দেখি শীত 
নাট ॥ ইন্দ্রজালে শিপ্পকারি দর্শায় কুহক। . মধ্যে নানা 
করে ঢঙ্গ বদ্ধসক ॥ ক্ষেনে২ বন্ধ রূপী নানা বর্ণ ধরে । কিবা' 



. ক ১২৭ ক্ষ 
সতা কৃত্রিষ চিনিতে নাই পারে ॥ রত্বের প্রদীপ কুলজলে 

সারি২। কিবা রাত্রি কিব। দিন চিনিতে ন1.পারী ॥ স্থানে 
স্থানে বাঁজি পৌড়ে জতি মনোহর । স্থানে স্থানে নানা 
যন্ত্র বাজায় নুন্বর ॥ এইমতে বাহিরে হইল মহাঁডঙ্গ। অতঃ, 
পুর মাঝে হল ততোধিক রঙ্গ ॥ প্রভাত সময় ন্প করা- 
ইয়া ম্বান। শ্মোডষ মাঁতৃকা পুজা বন্দ ধারাদান॥ নাম্দি 
সুখ শ্রাদ্ধ সাঙ্গ করিল রাজন । রত্বসেন যতো চিত্র করিল. 
আঁপন ॥ নাই বোলাইয়! পুনি তৃতীয়। প্রহরে । করিলা 
খেউর কর্ম কন্য! কুমারের ॥ সমাগম করিয়া রজনী গেলো 
যবে। আয়ন্তি সকলে স্রান করাইল ভবে ॥ সুগন্ধি হরিড্র। 
তৈল শরীরে মাজিল। দীর্ঘ পুক্ষর্ণিতে গিয়া স্থান করাইল॥ 
র'জ যজ্ঞ পূরাইল বস্ত্র অলঙ্কার। গীতে নাটে হুলাহুলি 
এজয় যোগ্বার ॥ পীত সুতি হস্তে বান্ধি কল্য কুমারস্ত | 
তবে বর চালাইতে করিল আরম্ত ॥ কবি হিন আলাওলে 
করিল রচন। যুক্তা হস্তে ধিক গ্রন্থ শুন বন্ধু জন ॥ 

রাগ দীঘ' ছন্দ ধন্জী 1 

রত্বনেন মহারাজ, পরিয়া বিচিত্র নাজ, বস্ত্র অলঙ্কারে যার 
তন্ু। মন্তকে কিরিট শোভে, দেখি শুর পতী লোভে, 
জলদ উপরে যেনো ভানু ॥ রতন সেহেরা ভালে, মুক্তা 
লোর তাহে দোলে, তারক বেচ্চিত শশধর 1 রতন কুগুল 
কানে, তরুন অরুন জিনে, বালক অরুন নাম ধর ॥ নয়নে 
লল্লাট ফোটা, জিনিয়া চক্জরম। ছটা, কুগুল অধর ন্তু-নয়ন। 
চক্র্কে মণ্ডলি দেখি, রাহু বলহিন লখি, রহাস্যয় কুগুল 
বয়ণ ॥ বাদল দগলা গায়, রত, কণ্ট মাল! তায়, সুরা বরি 
নক্ষত্র মণ্ডল। জুঁড়াউ কমরে, পাটা, জুবর্ণ বুতের ছটা, 



টা ১২৮ ঈ 
. জৈখিতে নিষবরে আখি, জল ॥ রত বাস্তু বন্দবায়, ইুলবতী 
মহ পায়, নব রসডান্ছুরি করসাথে। চন্দ্র খণ্ড খণ্ড হেরি, 
যনে অনুরাগে ধরি, সদত শুক্কৃতি কাছে থাকে ॥ জ্বর 
কশী পাঁছবকা পায়, রতের কাবাই গায়, ডগ খগ আতি 
দিপ্তী করে। শুভ যোগ লগ্ন ধরি, রত, চতুর্দোলে চড়ি, 
বিরহে আনন্দ অনুসারে ॥ সুন্দর সধবা নারী মঙ্গল বিধান 
করি, সদত করয় উতরোল | জয় জয় মহারোল, ৷ শুনয় 
কাহার বোল, উচ্ছব আনন্দ যে বহুল ॥ পঞ্চ শব্দে বাদ্য 
বাজে, ভেউর কর্ণীল সাজে, শানাই বিগুল শিঙ্গা বশী। 
উদ্ধ মর্দ মধুবিনী স্বদ্গ উপাঞ্গ ধনি, আর গুজা! স্ুশি 
রাশি রাশি ॥ মুদ্রা কসি করতাল, আওজা কর্ণ'ল ভাল, 
বিতত্য বাজয় বনুতর। মুরুজ ধুম ধুমি জৌড়া, বাজয় 
সেগম কাড়া, ঢাক ঢোল ঘন মনোহর ॥ রোবাব দৌঁতারা 
বীন, কবিলাশে রূত্র পীন, সন্মপ্ড বাজায় সুলতি । তান্ছুরা 
কিন্নর বেল।, বিপঞ্চি স্থুশর তালা, বাজে তত্ত ভাল রাগ 
গীত | চারি শব্দে মে'ল বায়, গ্ায়ন্ত স্ুস্বর রায়, তালে 
নাচে বেশা! নটাগণ | পায় দক্ষিণান্ত নাচে, নানা ছন্দে 
ছাছে কাছে, হস্তে নিত্য শাধুল মিলন ॥ নানাবণ বাজি 
পুড়ে, অলেখ! হাঁবই উড়ে, গাছ বাঙ্গী আর ভঠে ঘন ঘন। 
দীপ্তি অতি মনোহর, অগ্রিরষটী শ,ম্যাপর, যেন ত্র দবর্মতারা 
গণ ॥ মহাতাপ ফুলঝরি, দীপক অলেখা হেরি,দিয়টা কন্দিল্ 
বহুতর । জগত ভরিল জ্যোতি,দোখ লাজে দিন পাতি, 
লুকাইল সপ্ত দীপান্তর ॥ নরফুল! বেঙ্গ বাজি, ভূমি চাম্পা 
অপরাজি, অনেকে চড়ক ডুঁচন্দরি। ধরণী ন! পারে দৃষ্চি, 
যেন ভেল নব রি, নতুব। -ক্ষুদ্রত মহিপুরি ॥ জলে ডুবে 



. ধ্র ২৬২১, ক্র 

জল কাক, পাতিলা চড়ক নাক, ডিজা! বাজি কুক্তির আনন 1 
জলেতে- অনল জ্বলে, নৌকা বুদ্ধখলে, দেখি লোক 
হরিষ একাস্ত ॥ হেম রত্ব ছত্র ছয়, ঝলমল মুক্তাময়, ব্বর্ণ 
পত্র স্বুকুতা জড়িত। মধ্যে২ অদ্ভু পাতি, তপন জিনিয়া 
জ্যোতি, রঙ্গ ছায়া তাহাতে উদিত ॥ ক্ষেমে২ দেয় পাক, 
উড়য় রতন ঝাক, অস্ত রৈক্ষ ভরি মহ! দীপ্তি | চক্দ তাঁরা: 
দিলে! লুক, লাজে না দেখায় মুখ, হেরী মননয়ন তৃত্তী ॥ 
গাহুন বিশ্বলি কুল, কৃত্রিম বিকট ফুল, সপল্লব ফুল মনো 
হর। অতি ঝলমল দেখি, সাফল্য মানয় আখি, স্গঠন 
শুচাকু সুন্দর ॥ হয় হস্তী নান। বর্ণে জল গাহা গর্বা কর্ণেং 
হিরাজ হাজার মেখিগাঁয় | উত্তষ কাঁজিম ছিরি, অতি দিগ্ত 
মনোৌহরি, স্বর্ণ অস্বর জিনি তায় ॥ রতের কলিকা মুখে, 
হে ফুল ধরি সুখে, জ্্রীমন্ত কুমার সুখে চলে বিচিত্র 
বশন ভেয়, দেখিতে মহিত দেয়, যেনো দেব নাঁমিল, 
ভূতলে ॥ স্থল গিরী পুঠাট, চলিতে না পায় বাট, যে যথা 
রহিয়। রঙ্গচায় । ফেলিলে সরিষ্য সুটা, ভুমি না পরয় ছেটি, 
মধ্যে ভাগে বর চলি যায় ॥ বিমানে চড়িয়া। দেবে, কৌতুক 
দেখিতে সবে,হরিষে রহিল অন্তরিক্ষে । অনেক হাবাই উঠে 
যেন অগ্নিবান ছোটে, ত্রামে না নাময় ক্ষেতি লৈক্ষে ॥ 
রত সেন মুখদেখি, দেব আদি স্বগআখি, লাজে চাহে হৈতে 
অলক্ষিত। ব্যাজির আনল ছয়, শ,ন্য স্থল জ্যোতি ময়, 
লুকীইতে নারে কদাচিত রতুসেন দেব হেরি, বাঞ্চিত স্মরণ 
করি,ভক্তি ভাবে কল্য নঘক্ষার | যনে মায় ধরি দেবে, 
আশীর্বাদ করি সবে, চলিল বিবাহ দেখিবার ॥ হেঠে রঙ্গ 
পুণ্যঠাট, উপরে দেবের হাট, দেখিতে কৌতুক অন্ঘানি | 
পদ্মাবতী : € ১৭ সঈ 
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বিবীধ আনন্দ র্ষে, নানা রসে নানী ঢ্জে, ইরিষে আইল 
রাজ ধানি॥ উচ্চ-প্রবাহরে থাকি, ধীণী পল্মাবতী দেখি; 
সধিস্থানে পুছে কথা সার এই থে বৈরাতি গণ,তীর সখের 
কোনি জোন, কহ সখি ভিখারী আমার £ সবি ধলে রাজ 
বালা, জ্ঞাপনে যেপফ্$ী কলা, জীনিয়া জিজ্ঞাস কি কারণ 
মধ্যে দেখ নরেত্বর, ত্রিলক্ষ মহনবর, শরলুস্ত নহে কদাচন ॥ 
উপরে রত ছত্র, ঝলকে কনক পত্র চাখর দোলয় ছুই 
ভিতে [ যে লাগি পুজিলা হর মিলিলেক যজ্ঞ বর, বেকত 
দেখহ আনন্দিতে& সহঙে শ্ুন্দর রাজ, দিৰ অলঙ্কার সাজ, 
হেরি২ নয়ান আনন্দ । প্রতি ভঙ্গ পুলকিত, ভাবে হৈল 
বিমোহিত, ট্রি গেল কাঞ্চনের বন্দ ॥ রাজ কন্যা কলা 
বতী, আজি ক্রোধে করি অতি, কটক জুড়িয়া হাট কাম | 
সাঙ্ি আইনে নীর বর, ভেদিতৈে রসের খর, ভাজি সত্য 
চুরতি সংগ্রাম ॥ গুণবান দয়। ধির পুণ্য বন্ত দাতা বীর, 
শ্রী ঘুত মাগন রস নিধী। আরতাী শুনিয়া তান, হীর্ম 
আলাওল ভান, ম্ু-পয়ার বলের অবধি ॥ | 

রাগ জমক ছন্দ ঘলনি । 
হুলস্থ'লি করি বর আইল রাজুধানি । নৃপতি কুমীর সব আগ 
বারীআনি ॥ ছারামন্তবরে তলে বেদিতে বনিল । আসিয়া 
কন্যার বাপ বরণ করিল ॥ পাঁদ্য ভঅঘআসমামি বস্ত্র অল 
্কার। একে একে দিয় নুপ কল্য পরিক্ষার ॥ সভা খধ্ো 
বনিলেক সম্ভার ছুল্ভি। সবেবলে এইধন্য যার এবললভ 1 
অন্তরে আনন্দ চিতা দরশন আসে পুন্য পুন্য প্রাণ মু 
নুপের উদ্দেশে ॥ নৃপতি গন্ধর্ব সেন জ্যেতিঘে পুছিয়া | 
পুত্রকে আদেশি ঝটে কন্যা আন শিয়া॥ যুব রাজে নৃপ 



. স্ ভত 

স্গীজ্ঞ| শুনি হরযিতে । তরিত গমনে গেল. আয়ের 
নঞ্চেতে ॥ শুন মাতা শুভক্ষণ হৈল ভুপস্থিত। সাজাইয়া 
পদ্যাৰতী -চাঁলাও তৃরিত্ব ॥ সখিগণ প্রতি দেবি রুরিল 
ভঅদেশ । ঝটে করি পদ্মাবতী করিতে. সুভ ॥ 

রাগ চক্জাবলি ছম্দ ওর বসন্ত ॥ 
কেশ কুরাইয়া, কুসঘ রচিয়, গুথিতে ব্রিগুণ বিমী 1 

পাটর থোপন, কনক বন্ধন, বিরাঁজিত রত্ত ষণি॥ যেন 
গিরিবর, হস্তে ভঞ্জ।গর, লাটরকি রহিলন্ুখে । জীবন পতঙ্গ 
ভক্ষিতে ভুজঙ্গ, বির ফুল ফশী সুখে ॥ বানি রতন, জগৎ 
মহন, ডগ্মগ দিপ্তী অভি। শ্যাম রজনীত্র, তারক বেক্টীত, 
কিব। শুক্র রহস্পতী ॥ অতি মরুতর, ললাট সুন্দর, স্থরঙ্গ 
সিন্দুর বিন্দু? রাহু আশ! ধরি,রসনা প্রসারী, হেরিছঃখ পুন্ন' 
ইন্দু॥ ভুরু বিমহুন, কাম রাজন কাঁজল ত্রিগুন সমান । 
ইঙ্গিতে কটাক্ষে, হানে লক্ষে লক্ষে, চতুর মরমে বান ॥ 
শ্রবণ যুগল, রতন কুগুল, বেক্টীত মুকুতা পাতি । অরুণ 
নেবক, হইল ভাবক, পাঁশ তোজি নিশা পতী ॥ কনক 
ঝাঁজরি, উর্ঘেচাকি বরি, ঘোঘট মাঝেতে লুকিত । কিঞ্িৎ 
দোৌঁলনে, বিজসেত ঘনে, মন্দ মন্দ প্রকাশিত ॥ নাশা 
স্ুললিত, শুক চুধ্ঃজিত, সুচারু বেনর সাজে । তুরিত 
জরিত, চাতক ললিত, দেখিল চান্দের মাঝে ॥ বান্ধুলি 
নিন্দিত, অধর স্ুভিত, রাতুল তাম্বল রাগে । সুধারস 
বানি, শুনি দিঞ্ধ। মনি, মরযে মদন জাগে ॥ শিম মনোহর: 
কুস্তকণ্ট বর, শোভ অপ্ড ছরিহার। কুচ গিরি পরে, রহে 
নিরন্তরে, যেন সুরাশ্বরি ধার ॥ বাহু স্ুলক্ষণ, অঙগদ কন্কন, 
তন বলয় সাজে । অঙ্গলী চম্পক, রলিকা নিন্দক, নব 



আক চিতই 0 .। 

রত্বু অঙ্ুরি রাঁজে ॥. মুখের বসন, কচিত ভূষণ, চলিতে 
শুশ্বার বাজে । চরণে নেপুর, শব্দ সুমধুর, রুনু ঝুহু ঝুহ্ু 

বাজে ॥। সেরূপ হেরিয়া, জীবন নিছির।. চতুরে ফেলে 

আপন। পাইয়া পঞ্চম, পাঁশরে উত্তম, হেরিতে হরয় মন ॥ 

চাঁর অঙ্গ জ্যেতি, লাগে রত্ব মতী, জ্যোতি হৈল হাতি- 
শয় । অলঙ্কার বিন, শরীর কঠীন, ন্সুধ। অঙ্গ স্ুধাময় ॥ রূপ 

অভরণ, সহজে মহন, অধিকে অধক সাজে । সুরূপ ভূষণ, 

অধিক শোভন, শুনিতে কর্ণ বিরাজে॥ শ্রীযূত মাগন, 

ঠাকুর সুজন, কৌতুকে কল্য আরতি । কহে আলা গাল 

বিবাহ সম মঙ্গল, সাজি চলে পন্মাবতী ॥ 
স্থির ০০ 

রাগ জমক ছন্দ | 

বিচিত্র বদন পরি নানা আভরণ। করেতে লইয়া দেবা 

নির্মল দপণ ॥ নিজ আখি নিজ রূপ দেখি হ্থুশোভন ? 

আপনার রূপ হেরি মজিল আপন ॥ আপনার রূপ ভাবে 

আঁপে ঠহল লিন । আপন! হেরিতে হৈল আপহন্তে ভিন ॥ 

ষেন ব্বর্গ অনুচরা মন্যে অন্মান। অংসারে নাহিক আর 

এরূপ সমান ॥ সৃথি সবে একা মিলি নান! যন্ত্রবায়। কেহ 

কেছ সুস্বর মঙ্গল গীত গায় ॥ ন্ু সৌরভ নাপিকা শ্রবণ 

দির পুরে । দিৰ রূপ হেরি আখি ভবন নিভ্যরে ॥ ৫ম 

মদে ঘূর্ণ আখি হইল তক্রিত। তনু অচেতন মাত্র মানস, 

চকিত ॥ সচেতন অচেতন স্বপ্প সমস্যর ৷ দেখিছি শুনিছি 

যতো হুইল গোচর ॥. তথাতে দেখিল প্রিয় রত্বসেন মুখ। 

হল্সিষে পুলক তনু মানদ কৌতুক রলময় আনন্দ সাগরে 
ডুবি বালা নুপ গলে দিতে কন্যা মাগে পুষ্প মালা ॥ 



১ 

লখিগণে বলে বালা কিবা মতি তোর? আপনার জান 
তেজি হ্বইলা বিভোর ॥ কোথ। সেই. নৃপ চান্দ বিবাহের 
্ুলে। অন্তঃপুরে থাকি চাহে মাল! দিতে গলে ॥ আপ” 
নার রূপ দেখি হইল এমন । প্রিয়তম রূপ দেখি করিব! 
কেমন ॥ অনাস্থানে মাগে। বর যাল। দিতে গলে । এমত 
করিব! নাকি বিবাহের কালে ॥ বিভা কালে নানা কেলি 
ক্লরহো৷ খানিক। মুখ নিচি ফেলাইব এ পঞ্চ মাণিক ॥ 
এমত না কর যদি মোর দিব্য লাগে। তোমাতে কহিল 
রাঁণী বড় অনুরাগে 1৫উপহাসি সখি যদি এমত কহিলো|। 
লম্ভাবিত লজ্জ। যুক্ত পছ্তর দিল ॥ যার দে প্রেমাঙ্ক,র 
পাগল সদত । তৃমি সবে নাহি জান তাঁদের মহত ॥ ভায়ের 
ভাঁবেনী যদি হৈত| তুমি মবে। এমত বচন মৌকে ন৷ 
বলিতে তবে ॥ আমার মরমে বেথা তোম। উপহানসি। 
এবে সত্য কহি শুন বচন প্রকাশি॥ তৃমি বলো স্বামী 
আছে বিবাহের স্থলে । আদি দরশন পাই ভ্ধদয় কমলে ॥ 
যেই স্বামী দেই আমি নাহি ভাব ভিন । আপনার প্রাণ 
নাথ চাহি হৈলে! লীন ॥ যেই দিব্য দিলা! সখি না হইতে 
আন । সম দৃ্টী চাহি যদি না রহিব প্রাণ ॥ ঘেগট অন্তরে 
আখি মুখ হৈল লুক । মে সময় স্থ্িয়োজাতি লাজে অধো- 
মুখ ॥ না জান কি হয় মুখ চক্দিমার কালে । তোমার 
সফত পুনি তথা মাত্র ফলে ॥.তাহার উপায় আছে শুন 
সখিবর। জাতি কুল লাজ মনে লোক চচ্চা! ডর ॥ এতেক 
কৃহিতে শুভক্ষেণ উপস্ফিত। মহাদেবী আজ্ঞ। হৈলো 
চলিতে তূরিত ॥ রতময় চতুর্দোল নিকটে আনিয়া | উঠ 
উঠ করি -সখি ধরিল তুলিয়া ॥ জয় জয় শব হৈল ঘন 



সি তে, ৮. বাদ্য রা পুরি ছু ॥ 
চলিতে না চলো কন্যা দসধোমুখে গতি | চাহিতে সঙ্গি 
টি লজ্জা ভাবে অতি ॥ 

৮৮ ০১০০ চাবারাস্জাঞনা 

সখ জি 

পন্নাবতীর সাজন ও রত্ুসেনের সহিত দেখা 
হুইবার ব্যান । 

রাগ কনাটি পরিতাল ছন্দ । 

চলিল কামিনী, গজেন্দ্র গামিনী, খঞ্জন গমন শুভিভা 
কিন্কিনী ঘুঘর বাজয় ঝাঁজয়, নেপুর মধুর বাজে । তুর 
বীর ভঙ্গ, অপাঙ্জ তরঙ্গ, মন মর্তি মন মোহিতা ॥ 

ধুয়া। গুথিলেক কেশ, কুসন্ত শুবেশ, মিন্দুর চন্দন 
দিলে, সঘন রাতি, তারক পাতি, বান্দুলী রত্ব বিরাজিত! 
সিন্€ুর ভালে, মাগর্জে বলে, সধন অধর জ্বোতি, রূমন। 
স্সলাল, বচনের সাল, বিরহ বেদনা মহিতা | ডত্তফল 
জোর, নয়ান বিভোর, আখি সে সুন্দর, এহি সে পয়োধর 
রঞ্তিতা। মাগন 'নারক, গুনক গাহক, জগ জন সুখ 

স্থশোভিতা, আলোওলে ভনে, রমণী গায়নে, অপ্সরা 
নাটক গণ্ডিতা ॥ 

রাগ দীঘ্' ছন্দ ধানসি । 

সখি নবে ধরি তোলে, রত্বমর চতুর্দোলে, বর ৰালা 
রুল্য আরোহণ । সূচিত সখিগণ, জূপে মোহে ত্রিভূবন, 
চারি পাশে করিল গমন ॥ কার হাতে পুষ্প মালা, সুগন্ধি 
চন্দন ভালা, কার হাতে পুষ্প সরি টঞ্চে ৷ বিরহের যত 
অন্ত, সমল সভসস্ত, লৈয়! চলে কুমারী মমিপে॥ মঙ্গল 
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বিধান করি, লত বাক্য নিত্য. পুরি, রঙ্গভুমি ব

াহির হইলী 

করি জয় জয় বৌল, লামাইলো টতর্দোল, শুভক্ষপে 

পাঁটেতে তুলিলা ॥ যতেক নাগরিগীণ' হেরিতে হরিল মন; 

সাফল্য মানিল নিজ আখি । এই সে মনের আঁশ, তেজি 

পব. গৃহবাস, এহাঁর সেবক হই খ'কি ॥ জ্যোতির্ময় কূপ 

দেখি সাফল্য হইলো আঁখি, চৌদিগে উজ্জল
 যেন ছারা 

(তিলেক নুধির ভীবে, দিদ্ধা বেশ ছৈল সবে, পাসরিয়া 

আপনার কাযা ॥ চিত্রে পুতলী যেন, সভা খণ্ডাইল তেন, 

খনি পড়ে ইন্তের তান্বল। কেই সুধা চুন ভে? কেন 

গুয়। দেস্ত মুখে, কেহ চোষে হস্ডের তাঙ্গুল ॥ অন্তরিক্ষা 

দেব সবে, মোহিত কন্যার ভাবে, অনাসেষ করে দেব 

রাঁজ। সচিরে আনিয়। মঙ্ধে” নিজ রঙ্গ হেলে ভঙ্গে, কেহ 

হেন করিল অকাজ ॥ রতুদেশ মহারজ। বিবাহ সমাপ্ত 

কাজ, নর কান্দে অ'রূহি চরণ। হও দও ধরি হাতে, 

দাগ্ডাইল নরনাথে, দরশন আশ! ধরি মন॥ রত পাঁটে 

করি, টৈব্য চারি জনে ধরি, কনা। আনি বরের নিকট । 

শুন্তম্পট মাজে দিয়া, সপ্ত পাক ফিরাইয়া, তুলি ধরি বিল 

প্রকট ॥ দিব্য পুষ্প লৈ! করে, ছিটর নাগর বরে, রাজ 

কন্যা শিরের উপরে ৷ আক্গল শৈউবে ধরি, ছুই হাতে 

নমস্কীরী, কন্যা ক্ষেপে বরের থে শীরে ॥ দেখিতে হস্তের 

ঠীন, হরয় ত্রিজগ প্রাণ, উদ্ধদিবে হন্তধিক বলি। কন্যায় 

না চলে আখি, পিঞ্জরে মুদিত আবি, পরে যেন ভেদিল 

অঙ্গলী॥ পুষ্প বৃষ্টি সম্থরিয়া, গৃহ হস্তে মাল য়া, গলে 

দিলেক রাজন। পুষ্প হস্তে পুষ্প মালা” ছুই করে লৈয়া 

বালা, পতি গলে করিল স্থাপন ॥ ভ্রাত' আম
ি কন্যা ধরি, 
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গুখ পট ছুর করি, বলে সম দুঁ্ঠিহের বালা । মুখ চক্িা 
কালা, সন দৃষ্টী অতি ভালা জন্মে২ হৌক সুখ মেল! 6. 
অন্য অন্যে হেরি মুখ, পাসরিল শোকর ছুঃখ, পুরিলেক 
ছুহান বাঞ্চিত। প্রতি অঙ্ক পুলকিত, হইতে মোঁহিত বিত 
লাজ কুল হুইল বিদ্িত ॥ কামে কৈল শর রহ্টী, হইতে 

সমন দৃষ্টি, দুহান কটাক্ষ করি লক্ষ | লজ্জায় মধ্যান্ত ছৈল, 
কাম শর নিবারিল, দম্পতি মহত্ত গেল রক্ষ ॥ পাইয়া 
রূপের সাক্ষি, ঘুরাইল চারি আখি, কেলি বিনে মন নঙ্কে 
শান্ত । দরশে পরশ লাগি, প্রবল অন্তরে লাগি, চিশুভাবে 
রসের একান্ত ॥ শ্রীযুত মাগন ধরি, কাব্য রমে অতি স্থির, 
প্রিয়া ভাবে নব রস জ্ঞাতা। যাঁর মনে যেই ইচ্ছা, পুরায়স্ত 
সেই বাঞ্চ, কলিকালে বলি সব দাতা ॥ তাহার আরতি 
ধরি, মনেতে সাহস করি, বিরচিল সরন পয়ার। হীন 
আলাওলে ভনে, ভকতি পণ্ডিত স্থানে; টুটা হৈলে সুধিবে 
অক্ষর ॥ ডি 

বতুসেনের হস্তে গন্ধ রাজ্র পদ্যাবতীকে 
সমাপন করিবার বয়ান । 

রাগ জমক ছন্দ। 

বর কন্যা নামাইয়া করি সমদিত। আলাপন স্থাপি 
লেক শাস্ত্রের বিদিত ॥ তখনে কন্যার বাপে পুর্ণ ঘট 
আনি । বর হস্ত পরে তুলি কন্যা হস্তখানি ॥ পঞ্চ হরিতকী 
লই এ পঞ্চ মানিক । কুশ! লই হস্ত যুগ বান্ধিল খানিক ॥ 
কুসা তিল তুলসী লইয়া নৃপবরে । কন্যা উৎমবিয়। দান 
দিল জীমতারে ॥ সজল নয়ানে রাজা কন্যা সমর্পিল 
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লে মোর প্রাণ আজু তোমা হস্তে দিল ॥ আর জানাইলে 
কিছু কহিতে উচিত । ক্ষেমা শীল জ্ঞান তুমি আপনে 
পণ্ডিত & কহিত অনেক কথা কি কহিব তারে। স্বামী 
রূপা হস্তে নারি হই যোগে তরে ॥ এতেক বলিয়। রাজা 
রহিলা তখন | পঞ্চম প্রকারে হেম করিল ত্রাহ্মণ ॥ জয় 
কমা লাজ হুম করি তার পরে। সপ্ত পরি গ্ষন করিল 
কন্যা বরে ॥ দম্পতী দাণ্ডাই পুণ্য হুমাদিল যবে । ত্রাহ্মণেয় 
যজ্ঞের দক্ষন। দিল তবে ॥ ঘরে নিয়া শুষস্য সধব। নারী- 
গণ । স্্ীয়াচার করিলেক করি অবরণ ॥ পঞ্চ গ্রামি করিলে 
মনকুতুহলে ৷ প্রেম গাটা বান্দিলেক অঞ্চলে ॥ হরো।ষতে 
দম্পতি রহিয়া অন্তঃপুরে ৷ নুপ কুল জ্ঞাতি কুল ভূগ্জায় 
বাহিরে ॥. রাক্ধ যোগ্য নানা উপহার সট রসে । ত্রাক্গানে 
সহত্র সঙ্কা আনিয়া পরশে ॥ রতন মানিক্য হিরা জরিয়াছে 
ভাল। এক আগে পরে হেন শত শংখ্য। থাল ॥ সেই 
পাত্রে আসি ছিল পদার্থ রাখিল । সঙ্গের সেবক স্থানে সব 
সঘপিল ॥ কদাটিত সেই মেলে যে আছিল ছুক্ষি। নৃপ 
নিমন্ত্রনা' ভক্ষি হৈল মহা স্রথি। সংক্ষেপে কহিল কিছু 
ভোজনের কথা । বিরচিয়। কহিল বিশাল হই পোথা ॥ 
রতুসেন ভোজন করিল যথোচিত | সট রস নানা উপহার 
বাজ নীত ॥ রুতনে জড়িত নণ্ডুখগ্ুধ রাহর । নান। বর্ণ চিত্র 
করিয়াছে চিত্রকার ॥ চক্র সর্য্য মিলিয়াছে নক্ষত্র মণ্ডল । 
রিহর ত্রদ্মা ইজ দেবতা সকল ॥ নর গুহ ভালবামি যতো! 
দেব পাল । পশ্ড পক্ষি বক্ষ লতা লেখিয়াছে ভাল ॥ অগ্ড 
খণ্ড ধরা হর এ সপ্ত আকাশ । তথা নিয়। কন্যা বর দিলেক 
মিবাঁস ॥ সি ছুই স্হত্র আসিল সেবা কাজে ।  ভাবক 

পল্মাবকতী + ১৮ ৯ 
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বোহিত্ঠ যেন পুর্ণ ছ্বিজ রাজে ॥ উজ্জল নক্ষত্র ষেন করিচারি 

পাঁশ। মিহিরা লইয়া শশী উ্টীল আকাশ ॥ সপ্ত খণ্ড ধর! 

হর নব সপ্ত রঙ্গ । দরশন মাত্রে হয় দৃষ্টী পাঁপ ভঙ্গ হির। 

আর্তি কপাট আদি ইটাল পাষান। চন্দনের সতত সব 

জনিত রতন ॥ গজ যুক্তা থাম লাগাইছে শত গুণ ! কিন্ব। 

কর্ম সহিতে না পারে ক্কার্ধ্য গুণ ॥ অতি নু নিম্মলি যেন 

দর্পনের কায়া। এক দিগে ঘুর্তি দেখি আর দিগে ছায়া ॥ 

তাথে শনী কন্যা অপ সর! সখিগণ। যোগ সিদ্ধি ফলে 

পায় অধর। ভবন ॥ চারিদিগে চারি স্তত্ত ফটাক উজ্জল? 

নান। বর্ণে মুর্তি তাথে গঠিছে নির্মল ॥ স্বজীবন কায! যেন 

রৈছে দাণডাইয়।। নান! বিধ শুগন্ধি তাম্ছুল পত্র লৈয়। ॥ 
তার মাঝে রত, খাট অতি মনো হর। বিচিত্র কমল শয্যা 

তাহার উপর ॥ যেইদ্রব্য খাইতে পরিতে ইচ্ছা হয় । পৌত- 

লির হস্তে যান দেই দ্রব্য পাঁয় ॥ যেই শয্যা উপুরে বসিল 

রতসেন। অপ্সরা বেফিত স্বর্গ রাজ ইন্দ্র েন॥ শপ- 

রেতে চন্দ স্তব করে ঝল মল। মানিক্য প্রদীপ জ্যোতে 

বানর উজ্জল ॥ গাঠি চোরাইতে ছল করি সখিগণ। নৃপ 

পাশ থাকি কন্যা নিল অন্য স্থান ॥ নৃপতি দেখিল যদি 

পাঁশে কন্য। নাই। মনে অনুশোচ করে কি কল্য গৌঁসাই ॥ 

বহুতপ করি চন্দ্র পাইল পুর্ণিমার। কেক! হরি নিল জগ 

করি অন্ধকার 1 অ্বত সক্কর পাইল চির উপবাসে। প্রদী” 

নিবাইল কেব। প্রথম গরাসে ॥ বহু বতে, রত্ব পাইল 

কেবা! নিল হরি ৮ কষ্টে যোগ শাধি সিদ্ধি পদ পাই মরি 

মিলীয়া বিচ্ছেদ পুনি স্বৃত্যু মশ্বর ৷ কাল হইয়া! বিধি 

হইল পামর ॥ ধরাইতে নারী চিত্ত চকিত হইয়া। স্থকিত 
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হৈল যেন গলাড়, খাইয়া ॥ শুদ্দি বুদ্ধি হীন হাসঃ কান্দনৈর 
আশ। সুবর্ণি গুহ হেল বন খণ্ড বাস ॥ 

০০০৩ 

জথিগণের চাতুরি রত্মসেনের অঙ্ধে করেন। 

সখিগশ নৃপ্তিকে দেখি হেন রীত। জিজ্ঞাদিল স্ব 
বাক্যে হাসিয়া ইশ্চিত॥ কহ শিষ্যবর তোর গুরু গেল 
কোথা? চন্দ বিনে স্থর একাশ্বর কেনে এখা ॥ কেব। 
কৌথ/ লুক্ইল চক্দ্িম। তোমার ॥ যেই বিনে রজনী জগত 
অন্ধকার ॥ নৃপতি বলিল শুনি সখির বচনে ? চাতুরা। 
সময় ভাল পাঁইছ এক্ষনে ॥ অস্বত দর্শাই পুনি বিষ করে! 
দান দয়াল এমত সংসারেতে নাহি আন ॥ যাহার মরমে 
ঘাও সেই মাত্র জানে । ন' বুঝে প্রেমের বেথা অবেখিত 
জনে ॥ পৃথিবীতে হেন দাতা কেবা' আছে আর। ভিক্ষা 
দিয়া ফোগীবরে হরে পুনর্থীর ॥ দাত হই ভিক্ষুকেরে যদি 
পাঁণে মারে । মরিলে পাইবে দেই জার লাগি মরে ॥ 
প্রতিক আানয়া সখি নিশ্চিত হাসিয়া। পরিহাঁস্ত ছলে 
কহে ভাবে আছরিয়া 1 যখনে গগনে লুকাইল মেই শশী । 
পুনি তপ সাধিলে দে পাইবে তপস্থী ॥ আমর! না জাঁনি 
চন্দ্র গেল কোন ভিতে । বিচারিয়া যদি লাগ পাই কদ?- 
চিতে ॥ তোমার নিভিতে আমা! বিচারি সর্থথা | বলিৰ 
ভিকারী পরদেশী আইল এথা ॥ তোমা লাগি সাঁথিয়া 
যে তপ একমনে । দয়াল হইয়া ক্লপা' করহো৷ আপনে ॥ 
আম! প্ররার্থনে যদি মনে মায় করে। বাঁড় অভরণ পরি 
আসিৰ নতুরে ॥ পরে শুন সিঙ্গার সহজে অন্পাম। না 
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জালিলে শুন বার অভরণ নাম ॥- (লীরতে শরীর ও 
করিব মাঙ্জন। বিচিত্র বরণ পরি পরয় চন্দন ॥ নুর শশ্দী 
সমুদয় বিধুন্য নিকটে । শ্ীমন্ত সিন্দুর পরি তিলক লল্লাটে 
শ্রবণে কুগুল আদি. নয়ানে আঞ্জন ৷ রেসর রঞ্টিত নাশ! 
জড়িত রতন ॥ রাতুল তান্বল রাগে সুর অধর। গীমে 
সপ্ত চারি হার অতি মনোহর ॥ অঙ্গেত বলয়া আদি 
করেতে কঙ্কন। বূনু ঝুস্ু বাজেণব্দ শুনিতে সু-শোভন ॥ 
নেপুর. পায়রি আদি চরণে রঞ্জিত। বার আভরণ না 
শুনহ নিশ্চিত । আর বার আভরণ তন লগ্ন হয়। বর 
বালা, চিন হেম পণ্ডিতে বোলয় ॥ 

পদ্]াবতীর বার লক্ষণার বর্ণনের বিবরণ । 
বেদ. পক্ষী বেদ পরশু ফল গোটা চারি । তেন মতে 

ভানুম।ন পদ্মা তী নারী ॥ চারি পশু চারি পক্ষী আর চারি 
ফল। এই দ্বাদশ চিহ্ন শরীরে সকল ॥ মিংহ কটা গ্ুজগত্ি 
চিকুর চামরি। কুরঙ্গ নয়ানি রাঁমা৷ কহিলা বিচারি ॥ গৃধিনী 
লস্তিত কর্ণ নাশ। .শুকবর। নীল কণ্ঠ তাম, চূড়া পিক 
কশ্বর ॥ বিশ্ব ফল অধর ডালি্ব সুদর্শন । কুচ স্রীফল 
জার্গ কদলি লক্ষণ ॥ দ্বাদশ আভরণ যে এই ছুই মত । 
এবে শুন শরদশ সিজরে বেকত ॥ চারি দীঘ চারি লু 
চারি স্থল ক্ষীপ। চারি গুরু বর স্ত্রীয়া শরীরেতে চিন। 
দীর্ঘ কেশ অঙ্গলি দীর্ঘল গীম আখি । দশন কপাল নাভি 
লঘু হেন দেখি ॥ ক্ষীণ নাশা অধর আর যে.কটি ক্ষীণ । 
চভুর্থে উদর যেন নহে আস্তচিন ॥ উরুজ ঃনিস্তস্ত স্থল 

আর ভূজ উরু । বখসিল সরদল পিঙ্গরে শুচারু ॥ এবার 
বরণ যি লখি বাখানিল। ঈষৎ হাসিয়া নৃপ পহৃতুর দির 
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বারে! ষোল অঙ্গ লগ্ন বিধি িশ্লানী সরলা 
যুক্ত মোর অলঙ্করে ॥ যার অঙ্গ দরশনে কনক স্যামল। 
রত্ব জিনি নখ দণ্ত অধর নির্মল ॥ চক্ষের উদ্য় হয় উজ্জল 
সংসার। কোন আভরণ আছে শরীরে তাহার ॥ সখি 
বলে যেই আজ্ঞা ঝল্যা নৃপ মণি। হজে সুন্দরি বালা 
ভ্রিলক্ষ মোহিনী ॥ কিন্তু বিবাহের কার্য আছে শাওত্রনীত। 
শরীর মাজিলে তৈলে হরিড্রা মিশ্ত্রীত ॥ তেকারণে কন্যা! 
অলঙ্কার উতারিয়া। পুনি২ স্থ-নৌরভে শরীর মাঁজিয়া ॥ 
রাজ নীতি পরাইয়া রত, আভরণ । আমি গিয়! কন্য! 
আনি স্থির করো মন ॥ নৃুপতিরে এতেক কহিয়া সখিগণ | 
তুরিত গমুনে গেল কন্যার সদন ॥ কর ষোড়ে বলে রাণী 
শুনহে মিনতী । শয্যার উপরে একাশ্বর নরপতি ॥ হেরয় 
তোমার পন্থ হই হতরিত। কলা নিধি ভাবে যেন চকর 
চকিত ॥ যেই প্রাণী দিল এক ভাবে হৈয়! লিন। সর্থথায় 
উচিত শোধিতে তাররিণ ॥ ভুকিলেরে তুরিতে কেব' অন্ন- 
দানে। কিবা ভাল ভোজন সমুদ্র অবশানে ॥ পদ্মাবতী বলে 
সখি শুনুহ নিশ্চয়! যে কিছু কহিলা তুমি মোর মনে 
লয় ॥ কিন্তু স্বামী জেবা না করিছি কোন দিন। না জানিল 
স্বামীর আপনা কিবা ভিন ॥ যৌবন বৈভব গর্থে পাছে ন। 
চিন্তিল ; প্রভু জিজ্ঞাসিলে কি বলিব না ভাবিল ॥ ন] 
জীনি কি.হয় মুখ রাতুল পীঙ্গল। প্রভু জিজ্ঞামিব নব 
রহদ্য সকল ॥ তেজস্বী তরুণ স্বামী আমি কমলিনী। 
উচিত প্রভুর তলংপে কি হয় না জামি॥ সখি বলে শুন 
রাণী মোর নিবেদন। রমণী সৃজিল প্রভু পুরুষ কারণ ॥ 
পুরুষ নারীর যদি প্রেম না লাগিত ।. ত্রিভুবনে জীবজন্তু 
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ক্ছে না রা ॥ পন বলে স্বামীর আরতী রী যবে. 
নিজমন ইচ্ছায় রহিতে নারীতিবে [ভক্তি ভাবে এক চিন্তে 
রাখি প্রেমরস | ,নিশ্চয়,জাবিবা প্রভু ভকর্তিরবন ॥ মনের 
ভরমভক্তি হই একমন্। যাহারে আপনা দিবা হইব আপন ॥ 
বর বালা রিদয় মে থাকয় তাবত। প্রেম রম পতি নাহি 
মিলন যাবত ॥ রসেবস কর প্রভু ভাবে হৈয়া লিন। স্যাঁমী 
সেআগপ্না জান আর সব ফিনগ ॥ প্রেমের সঙ্গিম ভয় যেব! 
মনে ধরি । ভ্রোমরের ভারে কু না টুটে মঞ্জ,রি। নিতে 
পাঠাইল যদি আদেশ না মিটো | তন মন যৌবন লইয়! 
চল ভেটো! ॥ 

গীত দক্ষিণান্ত শ্রীরাগ চৌক এক তালি । 

তুরাপদ হেলা ইতে, রাতুল যুগল কামিনী । মোহন কটহ্ছে 
হীন ভেল, প্রেঘ মদে বিভোল, সদল বহয় লোর। অব 
য়ব পরিহরি (১০৭ রে ৷ চল চল:৫প্রম প্রভূর সতপ্পে 
আরতি গতি মতিঃ পতি অতি অণ্পে। 
ধুয়। ॥ চন্দন ৮৯৪ মন আনিল সমন, সৌরভস্থবিখ 
তব লাগে । ভ্রমর কোকীল রব, শুনি অতি, পরাভব, মন 
মত বাণ আনল পরে জাগে ॥ কিঞ্চিৎ প্রাণ ঘটে, আছে 
ধুক ধুক তুয়া আম্বাদে। আ্ীযুত মাগরন, রসিক সুজন, 
আরতি বিহীন আলাওলে ভাসে ॥ 

পদ্যাবতা রত্রসেনের সাক্ষাতে যাইয়া বচনের 
উত্তর দিবার বিবরণ ( 

রাগক্কামোদ পাঁচালী ছন্ব । 

_ পদ্মিনীর গমন নির্মল করি 'জিনি। ধীরে ধীরে পতি 
পাশে চলিল কামিনী ॥ সুচরিতা সখিগন আগে পাঞ্ছে 
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ইহয়া। নৃপতি নিকটে আইল পল্মীবতী লৈয়া॥ ছাসিয়। 
কহিল সখি পরিহাস্য ছলে । গুরু রক্ষা আইল যোগী 
তপস্যার ফলে ॥ ভল্ম কুরকুট সির্ধি শরীরগ*্কমাঝার | মলিন 
হইব চন্দ্র পরশে তোমার ॥ পল্মাবতা মারী জান নির্মল 
যে গঙ্গা । তার যজ্ হৈব নাকি যোনী ভিক্ষা মাক্গ। ॥ নিকটে 
আজিল £গুরু মায়া করি মনে। ভক্তি ভাবে কোলে উঠ 
মা লাখ চরণে ॥ গোঁরক্ষ সাক্ষাতে দেখি খণ্ডিল সমাধি । 
তপদ্যার ফলে প্রাইল সুধা রদ নিধি॥ করে ধরি নিল 
কন্য। শব্যার উপরে । লীজে অধমুখি রহে ঘোঘট অন্তরে 
মিনতি করয় নুপ শুন প্রাণ প্রিয়া । দয়ার চরিত কেন 
কঠিনত। ক্রিয়া ॥ তোম! লাগি রাজ্য তেজি করি প্রাণ 
প্ন। অতি তপু ফলে পাই তোমা দরশন ॥ এক্ষনে উচিত 
নহে বদন গোপন । প্রেম রমে কহ কথ। জুড়।ক অবণ ॥ 
প্রিয় বাক্য বলিতে মনেতে নাহি ঘবে। কঠিন বচনে এক 
গালি দেও তবে ॥ তিক্ত বস্তু ওবধ ভক্ষনে ব্যাধি যায় | 
তপ্ত জুল পরশনে অগ্নি শান্তি পায় ॥ . ঈবৎ হাসিয়া! কন্য। 
কহে মধুশ্খরে ৷ না ধর ভিকারী যোগী রাজ কন্য। করে ॥ 
তপস্যা স্তর কুরকুট সম কাঁয়া। রাঁজকন্য। অঙ্গে ন পরোক 
যোগী ছায়। ॥ দ্বারের বাহিরে থাকি ন। মাঙ্জিয়। ভিক্ষা । 
ঘরে উঠি ম:গিতে করিছ যোগশিক্ষা ॥নৃপ অন্তপুরে যোগী 
রহিতে ন! পারে । ভিক্ষা মাগি লও গ্িয়! দ্বারের বাহিরে 
নৃপ বলে তোমা লাগি প্রানের ঈশ্বরী । রাজ্য পাট ত্যেজি 
ত্য হইল ভিকারি ॥ ভিক্ষা মাঙ্গি ঘরদধারি না পাইল যবে 
চোর মত সিন্দ দিয়। সাঁমাইল তবে ॥ প্রান নৈতে গেল 
বাজ। সাঁজিয়! নিকট। তোমার প্রভাবে আমি তল্ির 
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গোগ্ত করহুবদন॥ কন্যা! বলে যেব মনবাম্দি গেল যোগে 
তার কোন কার্ধ্য আছ সংসারের ভৌগে ॥ যোগী ঠহলে 
অনাহারে থাকে সর্বক্ষণ । স্বপ্পে নাহি হেরে যোগী রমনী 
বদন ॥ প্রচণ্ড তপন তেজ ষোশির শরীরে | সম্বত্থর নে 
বিন্ধু যৌখি কলেবরে ॥ যোগি ভূশি মিশ্রত না হয় কদা- 
চিত। নিশি দিসাস্তভরে যেন হিমাংশ আদিত ॥ ছলে যোগ্গে 
ঠগ যোগি টলে ঘনে মন। এই মতে পিতা :দেবী হরিল 
রাবণ ॥ নৃপ বলে অনাহারে থাকয় তাবত। সিদ্ধি হীন 
পদ যোগী ন। পায় যাবত ॥ নিদ্ধী পদ পাইলে যোগী 
ভূগী নাহি চীন। সর্থত্রে আপনা ভাবে কেবা আছে ভিন ॥ 
যে বলিল শুন শশী নিশী দিনান্তর। অর্ক জ্যোতী চন্দ্র 
উজ্জল কলেবর ॥ চক্র সুর্য শীব শক্তি কিবা তারা ভীন। 
পুর্ণ দরশন হয় পুর্ণনানী দীন ॥ শীব শক্তি মিলিলে সে 
সিদ্ধী -হয় কায়। শক্তি করে বিনে শীব সব শঙ্কা পায় ॥ 
যে কহিল! ছল যোগে ঠগে যোণী দনে। তুমি বীনে আর 
কিছু নাহি মের মনে॥ আপনাতে পুছু সত্য ভাব কিব৷ 
ছল। ছল বক্ষে কু নাধরয় সিদ্ধী ফল ॥ সীতা দেবী 
রাবণেরে কল "ভিক্ষা দান। তুমিত নীঠুর অতি লুকাও 
বয়ান ॥ হুর হস্তে অলী আইসে কমল সম্পাম। তোমার 
নিছনী যাঁর পদে দেয় বাস ॥ তোমার আমার প্রেম আজ 
কার নয়। মনেত স্বরণ কর পুর্ব পরিচয় ॥ গোপতে 
একাঁজে ছিলা বেক্তে দ্ু-অঙ্গ ! মনের ভরমে মনে হয় 
রঙ্গ ভঙ্গ ॥ বিকাশি কহিল ধনী শুন প্রাণ পীউ। ভার 
রস বাক্য মোর জুড়াইল জীউ ॥ নেই ভাবে ভুলি 
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কল্প স্তনমন দান.। নিশ্চয় জানিও-মোর তোমাতে পরাশি ॥ 
শুক সুখে শুনিয়। হইল তোম! বশ। দেখিয়া! ভূলিল শত 
গুণ ভার বস ॥ কি জানি মোহিনী দিয়া বন্দী কৈল মন.. 
শয়নে জাগনে তিল নাহি বিস্মরন ॥ বিন! জলে মীন যেন 
হল মৌর জীউ? জৌপিল চাঁতক প্রায় মনে, পিউ 
পিউ ॥ চকোরের মত নিশি নিদ্রা নহি আখি । প্রত্যয় 
না হৈলে তোমা মন মোর সাক্ষি ॥ তোম! ভাবানলে 'ৈল 
মোর হ্ধদে প্রেম । দাহনে দহনে হয় বান বৃদ্ধি হেম ॥ €কাটি 
কোটী পাষাণ হেরয় দিন পতি । শোঁভে ষারে হেরে দেই 
হয় রত্ব মতি ॥ অরুণের উদয়ে সে কমল প্রকাশ । নহে 
কোথ। অলি কোথ। মকরন্দ বাস ॥ তেই অগ্নি মোর হরে 
হুইল প্রবল। তামা বশীভূত সব পুরিল সকল ॥ সদ 
মানস আখি ছিল তোয়। ধ্যানে । বেকত ন' কল্য লৌক 
চর্চার কারনে ॥ গোপতে সুধীর ভাবে বেকত পাইল । 
ধনমন যৌবন মকল সমর্পিল ॥ এ বলিয়া মুখের ঘোমট দুর 
করি। পতি পদে সির দিয়। রহিল ন্ুন্দরী ॥ সম্ভরে তুলিয়। 
লুপ কোলে বসাইল। নয়ানে২ চুষি লঙ্গাটে ভ্রণিল॥ যোগা- 
নলে জ্বলি ছিল স্ৃত্তিক! বদন 1 অধর অস্বত পানে হৈল 
সজীবন ॥ ভূজেবান্ধি আলিঙ্গিয়া অতি অনুরাগে । একত্রে 
লাগিভ যেন কনক সোহাগে ॥ রতি শাস্ত্রে জ্ঞাত ছুই ভুলি 
রতি রসে । করায়ে বিবিধ কেলি অশেষ বিশেষে ॥ ডরেং 
লাগ।ইয়ী শুতিল শয়নে। যেন পক্ষী ধরি নখে বিন্দয় 
শীলনে ॥ কঠীন হিয়ার ছুল আফল কঠীন। গাঁড় আলি- 
কনে রছে পু উরে চিন ॥  ক্ষেণেক দক্ষিণে বামে ক্ষেপে 
উদ্ধে অধে। ছুই মল্লে উলটে পুলটে রতি যুদ্ধে ॥ ঘষণ 
পদ্মাবতী | 8 ১৯ সং 
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চুঙ্বন ক্ষেনে ক্ষেনে মধু পান নানা মতে রস কেলি ফলজ 
ঈমাধাল ॥ রতি রমে কিভোর হইয়া ছুই জন | ছুর তহ 
অন্তরের লঙ্জার বসন ॥ দায় পাইধরিমন্গে গ্রীবাতে স্বণাঁল। 
দিল রমৈর গড় সুধীর সন্ধান ॥ স্বেদিত মুক্তা যি 
করিল বিন্দন। অত্যন্ত হরিবে নৃপ লইল নাচন & চৌরাশি 
প্রকার বন্দ নৃপ জানে ভাল। নান! ছন্দে নৃত্য করে উঠে 
নানা তাল ॥ এক এক তালি নাট প্রবলীত কাম। উরে 
লাগাইয়! নৃত্যের বিরাম ॥ রতি বাণে জাভরন বেশ গেল 
ছুর। বেখুরীত শীমন্তের মিটাল সিন্দুর ॥ মিটীল আঞ্জন 
ছুই নয়ান চুম্বনে । খণ্ডিল অধর রাগ সুধারস পানে ॥. 
কুচগিরী চুন্বে এক সকল ছুটিল । কর নিবারণে রত বলায় 
টুটাল। সিংহ দর্পে করি কুস্তে করিতে বিদার। টুটী গেল 
রতমণি সপগ্তহ্থরি হার ॥ সিংহগতি মন মন্ত যৌবন ধংসিল। 
রস গড় ভেদিত্ে সৈন্য ভঙ্গ দিল ॥ বিরহে বার স্থলি 
উরু কটাদেশ। কুচ কণ্ঠ গ্রীবা করে নিতম্ব বিশেষ ॥ চির 
উপবাসী নিপ্য কামে হত মতি । পথমের সংগ্রাে নমর্থ 
পতি অতি ॥ অফ স্থল ফিরিয়া ভাবেন্ত ভূঞ্জেরতি। রতি 
শ্রম যুক্ত বালা কয়য় কীঁকৃতি ॥ পিউ পিউ রব কণ্ঠে বিরন 
তধর। নিঠুর হৃদর পতি সহজে পার ॥ ট,কেক করহ দয়! 
দয়ীল চরিত । পর ছুখঃ নিজ সুখ না হয় উচিত | ক্ষুধার্ত 
হইলে ছুইহস্ত কেবা খায়। মন্দ২ চাঁপনে ইক্ষ,র রন পায় ॥ 
প্রথম সংগ্রামে বাল। সহজে কমলি 1 প্রচণ্জ প্র্ভাপ ষেন 
লবণ পৌতালি ॥ করে নিবারয় সুখে তান্বুল আগরে। 
মায়৷ করি নৃপ তুলি লাগাইল উরে ॥ চক্ষে ঘুখে চুষি বালা 
প্রিয়া পুষ্টে হাতি। আলিঙ্গিয়া গিয় বাক্য তুহিনেক নাথ 



বত) 
বিজনী লইয়া অঙ্গে বি নৃ্পভি | পরী রতি আসে 
করে মিনতি ॥.শুন প্রিয়া ভূকিলেরে কৈল্যে অন্ন দান ।- 
সটরস পুর্ণ হৈলে সম্তভোষ পরাণ ॥ এক রস উন হেলে 
আক্তিনা পুরয়। সেই নে চতুর যেই বুঝয় সময় ॥. এত 
শুনি লাজ চক্ষ, বাপে ঢুই করে। অধোথুখে কহে কথা 
মিলি পতি উরে ॥ ইঙ্গিত বুঝিয়া নৃপ শরনে শুতিলা। 
মিনতি করিয়। | কন্যা পদ পরঙ্গিলা ॥ একত্রে হইল ছুই 
মদন মিনতী 1 লাছে ঠপন্য ভঙ্গ করি কামে হৈল মতি ॥ 
বিপরীত রমন ঙ্ছজে মহারস। রাশি রসে কল্প সতী পতী 
অতি বশ ॥ মুখচন্দ হেরি পয়োধরে দিল হাঁত। রম দি 
ডুবিয়া অস্থির প্রাণ নাথ ॥ নেপুর নুপুর নিঃশব্দ হৈল নুশবর 
রন 1 গলিত কুণগুল বাদ স্থলিত বসন ॥ রতি বিপরীত 
ঠহলে কাল বিপরিত। একজে গ্রহণ হৈন চন্দরম। গাদিত 
সঘনে মেদিনিকম্পে বায় খরতর | উলটীয়৷ রহিল সুমেরঃ 
ধরি ধর ॥ মেঘরম্তা করিয়া করিল অন্ধকার । মমজল সদত 
বরিষেরষটি ধার!শিরের মুকুতা পুম্পপড়িল ছিত্তিয়া । খসিল 
গভারকা যেন হর্স ্ রষট হৈয়া ॥ শরীর দোলনে কেশ দোলয় 
দায় । বেশর ঝুলকে বিছ্বৎ চমকিত প্রায় ॥ কেশ বিবা 
রিয়া মুখ করিতে প্রকট। বেনোরের মুক্তার বাজীল এক 
গোট ॥ গরুড়ে সমুখে পাই নাগিনী ধরিল | ডুঞ্চের টিপনে 
কিবা ডিম্ব নিকালিল ॥ চারি চক্ষে সমযুক্ত হইতে দম্পতি। 
লজ্জায় পতির উরে লুকায় যুবতি ॥ .তভুজে বিন্দি করে 
নূপ গালে আলিঙ্গন? উলটী পলটি ইং করে রতি রণ ॥ 
ক্ষেণেক পুরুষ হয় ক্ষেণেক কামিনী ।. রতি যুদ্ধে ভঙ্গ দিল 
মদন বাহিনী ॥ রসময় সাঁগরে ড.বিয়া দুই জন। ঘট জুগ 



রর রা 
পুর্ণ হল রম়ের জীবন ॥” ঘটেতে না আটে রস চুয়াইয়া 
পড়ে । রম ভরে ছুই জনে শব্যা তলে গড়ে ॥ শ্রীযুতত 

 মাগন ধীরে মহা বিদ্যাগদ | রতি রগ নব রসে অতি বিষা- 
রদ ॥ কেলি কলা বিশ্ব চিত্ত পরস অন্তর । বর বাল! মুখ 
মাজে কমল ভ্রোষর ॥ শিরে ধরি তান আজ্ঞা মালতির 
মালে । সরস পরার কহে হিন আলাগ্ডালে ॥ 

হন এপ ইউর 

রতি ক্রি! করিয়া আনন্দে শয়ন হইতে 
জাগিবার ব্ব্বণ। 

রাগ নুহি দীঘ ছন্দ । 

রম দিন্ধু শান্তরিয়া, অতি বর শ্রান্ত হৈয়া, ছুই জন 
স্ুৃতিল শরনে। শীতল বনন ভেশ, শরীরে ঝাপিল কেশ. 
নিদ্রা আদি ব্যাপীল নয়নে ॥ বাম হস্তে উরু মিলি, বর 
বালা তাহে তুলি, উরে উরে বদনে বদনে। আর তুজ 
উরে দিয়া, স্বর তন্ন আবরিয়া, সুখে নিগ্রা গেল ছুই জনে 
ছুই অঙ্গ একাকার, মাজে নাহি বস্ত্র আর, চারি ভূজে 
অধিক বান্ধিয়া | চাহিতে কটাক্ষ হীন, ছুই পল ছিল ভিন 
নিদ্রা মদে একত্র জড়িয়া ॥ হেন কালে তান্ব চোরে, সঘন 
হাঙ্কার করে, বুল বুল কোকিলে কুঞ্রিত। বিরল নক্ষত্রগণ 
ডকিত হরিষ মন, চম্প পাশে চম্পরক হঃখিত ॥ চক্র প্রভা- 

হীন দেখি, মুদদিত কুমুদ আখি, প্রকাশিত কমল বদন। 
কুহুরয় পিক রাঁজে, কামের কণীল বাঁজে, কাঁকে করে 
কাক বিরাটন ॥ ক্ষ ত্র তষনিল জ্যোতি, দীপ প্রভা হিন 
অতি, ঠাই ঠাই পক্ষি রব করে । স্ত্িরার শিমের মুত, 
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শীতল লাগায় অতি, পান রাগে গৌর অধরে ॥ প্রভাত 
সময় লখি) নিকটে আসিল সখি, স্ব্ব হাসি বসনের মাল । 
বলেউঠ পদ্[াবতী, উদিত বাদর পতি, মহে এই শয়নের 
কাল ॥ সখিগন শব্দ শুনি, উঠিয়। নৃপ্নতি মনি, কর যোগে 
নয়ন মিলিয়।। গোসরি তুলিয়া করে, প্রতি ক্রিন্না অন্থু- 
সারে, বালা অঙ্গ বলনে ঢাকিয়। ॥ কন্যার বদন দেখি, 
অত্যন্ত হইর। স্ুখ,করে ধরি তোলে সখিগণে । বলে কত 
নিড্র। যাও, কি লাগি আলন্য গাও উঠি মুখ দেখহ দর্পণে 
শ্্রীযুত মাগন গুনি, মরস আরতি শুনি, আলা ওলে পয়ার 
প্রকাশে । রমের একান্ত জানি, মেই মেরসিক জানি, 
হেন বর পদ্বনী বিলাস ॥ 

শা ারিিট ৮০০ 

বাগ জমক ছন্দ । 

প্রেম রসে লজ্জ। যুক্ত নয়নে ঘুর্ণিত। নিদ্র। মদে ডলি 
টলি শয্য। বি:লালিত ॥ চুর্ণ জট রাতুল লঙ্গিয়। দিগান্বর। 
জান মদে ভোর যেন ধ্যানস্ত শঙ্কর ॥ চন্দনে ধুনর তন্ন 

বিভূতি বসন। লল্লাটে সিন্দুর রেখা ব্যক্ত সে নয়ন ॥ 
ক্ষেনেক মরয় কামে ক্ষেনেক দীরায়। নিশি জাগরণে পুশ 
ইচ্ছা ফলপায় ॥ তুলিবসাইয়া সখিবস্ত্র পিন্দীইল। বিখুরিত 
কেশ শির ঝাড়িয় বান্দিল ॥ সখি বলে হেথা হস্তে চল 

শীঘ্ব গতি । এই ভেশে নৃপ পাশে লজ্জা পাবে অতি ॥ 
পতির বিশ্রীমে মতি গতি অতি মন্দ। বিধন,দে গ্রানিলে 
বিরস যেন চন্দ ॥ সখি কান্দে ভাঁর করি বিলন্কি গাম । 
শ্য়নের স্থল তেজি গেল অন্য ঠতম ॥ . ছিন্ন আভরণ বি5- 
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রিয়া ' লৈল সুখি: “ছাপিতেং কহে কন্যা মুখ দেখি 
কেবা: ভঙ্গ কৈল্য হেঞ্জ দলিত ভেষ। বিথ রীত্ত 
কৈলা কেব। কুরলিত কেশ ॥ আডরণ ভার হার সছতে 
নারিলা। প্রচণ্ড এ্রীয়ার ভার কেমনে সহিলা ॥ কন্যা 
বলে. শুন সখি কহি স্ুু-নিশ্চিত। পতি তুল্য বান্ধব 
নাহি পৃথিবীত ॥ প্রেম রম আল! পনে বস কল্য প্রাণ । 
স্ব ইচ্ছায়জীবন যৌবন: ঠৈল দান ॥ যাবতে নাঁমিলে জীয়। 
বালা মনে ভিত। দিন মনি, দর্শনে মোচন হয় শীভ॥ 

চাম্পাবতি রাণী পাশে গিয়া সররগণ | কহিলেক পদ্মাবতি 
রহাঁস্য কথন ॥ শুনিয়। কনা! সুখ মনের হরিষে। ছিটিল 
বহুত ধন কন্যার মানসে ॥ আর ষত সখিগণ প্রনাদে 

তৃ্িলা'। তুরিতু গমনে রাশী কনা পাশে গেলা ॥ পুত্রির 
স্বভাগ্য শুনি মন -কৌতুহলে। 'চন্িলা কন্যার আধি 
বদন কপালে ॥্শথাল ভরি রত্ব মুক্তা আনি তুরমান। 
কন্যার নিছনি কৈল্য ভিক্ষকেরে দান ॥ স্নান করাইয়া 
পরাইল অলঙ্কার। . পুনি জ্যোতীর্ঘ্য় হইল চন্্র পু্িমার ॥ 
ম্লান করি রতঁমেন বাহিরে বদিল। সঙ্গের কুমারগণ 
আসিয়া মিলিল ॥ প্রণামিল আমি সবে চরণ ধরিয়া । 
সম্ভাম করিল নুপ করে কর দিয়া ॥। সবে বলে মাগ 
ভাই নৃপতি কুশল। যাহার প্রসাদে দেখি হেন দিব্য 
স্থল ॥ যদি আমি সবন। আদীত ন্প সঙ্ক। কোথাতে 
দেখিতে হেন নানা রস..রঙ্গ ॥ ধর্মরাজা তুমি তোমা 
৮ পল ধন্যা)। যোগী রূপে বিভা কৈল্প! মহারাজ 

আমি সব শিষ্য: রূপে হই আইল যোগী। 
টি প্রসাদ, এবে হল ভোগী ॥ এই বর যাপী আমি 
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নৃপতীর ঠই। কমল চরণ নিত দরশন পাই. ঈষৎ 
হাসিয়া নৃপ কহিলেম্ত তবেস্ক₹ আনার পিরীতে 'ছুঃখ 
পাইলা তুমি সবে ॥ হুঃখে ছুঃখ সু্ধে সুখ যত চিত কর্ম 
এমত না হৈলে নহে পুরুষের ধর্ম যোল শত পদ্িিনী 
প্রম স্ুন্দরী। রাজ কন্যা পাত্র কন্যা কুলীন ৰিচারি ॥ 
সকলের বিভ। দিল আনন্দ,.উৎসবৰে। ঘরে রাগ রঙ্গ করি 
লেম্ত সবে॥ সকলের রমণী আনিয়া অস্তঃপুরে । পদ্। 
বতী তুধিলেক বস্ত্র অলঙ্ক।রে ॥ নকল সন্তোষ হেলা বস্থ 
দান পাঁই। নিজ পুরে চলি আইল হরষিত হই ॥ ঘরে২ 
নৃত্য গীত আনন্দ দদার। বার মনে যেই মাঁগে সেই তাহ। 
পায় ॥ পাইয়। পদিননী সঙ্গ নানা সুখ রস। নিজ রাজ; 
বিস্বরী সিংহলে ছৈল বশ ॥ রক্রসেন পদ্[াবতী এক প্রাণ 
কায়। কেলি কল! মনে ভুলি থাকেস্ত সদায় ॥ সুচরিত। 
সখিনণ,পরম সুন্দরী । নপদত করেন্ত সেবা নালা দেশ ধরি 
ষার ভিতে নরপতী কামবৃষ্টে হেরে । নেই ক্ষনে কন্য। 
অনুমতি দেস্ত তারে ॥ কন্যার বচনে্যদি সম্মত না হয়। 
হাতে ধরি নামাইয়। নুপে সমর্পয় ॥ নৃত্যশাল। কাছে 
অন্তঃপুরের উদ্যানে । নৃত্য গীতে ভুলি থাকে হরধিত 
মনে ॥ যেন রমে গোবিন্দ গোৌপিনী মন তোঁষে। তেন 
সটরীতে নানা সুখে বঞ্চে রসে ॥ প্রথমে বসন্ত খতু 
নবান পলব। ছুই পক্ষ আগে পাছে মধ্যেন্ত মাধব ॥ 
মলয়! সমির লই কামের পদাতী। মুকলিত কৈল আমি 
বক্ষ বনস্পতি ॥ কুদন্বিত কিংশুক সঘন বনলাল। পুম্পেত 

স্থুর্গ মলি নবন্গ গৌলাল ॥ . ভ্রমরের, বঙ্কারূ. কৌকিল 
কলরব । শুনিতে যুবক মনে জাগে জহুভব ॥ নানা-পুম্প 
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মালা গলে. লৌরভ- পলিত। বিচিত্র বসন অক্ষেপ্চন্দন 
নিধি ॥ - কুসুমের শরনে সুন্দরী স্বামী সঙ্গে 'করয় 
বিবিধ কেলি মনোহর রঙ্গে ॥ 

রাগ ওরি বনস্ত । 
-: ধুয়া ॥ বসস্ত নাগর ব্র নাগরী বিলাশে। 

ধরবালা ছই ইন্দু, অবে যেন সুখ! বিন্বু, ঘছ মন্দ অধর 
ললিত মধু হাসে। প্রকুল্লিত কুসুম, বধু বত বঙ্কতি 
হস্ত পর গৃত। কুঞ্চির তরাতে মলয় সমির ৷ স্থুসৌরভ 
ল্ুশীতল বিলুলিত পতি। অতি রস ভাবে প্রফুলিত 
বনম্পতি, কুঠীরত মাল ক্রম, মুকুলিত ছুতলতা। কোরক 
জালে । যুবা জন হ্বদয়, আনন্দ পরি পুর্ণিত, রঙ্গ মল্লিক! 
মালতি মালে। মধু সেনাপতি সঙ্গে, মদন মেদনি পতি 
বাহিনী। কোরক নব পল্লব পুর্ণিতা, নব দণ্ড কেশর চাষ 
রিশী দৌরভ। ভুবন বিজয়ী,চিত্ত যুবক শাসিত চৌদিকে 
যুবতী কুল মাঝে শুনায় রব নিত্য গীত অতিশয়, আনন্দ 
বিভাবে প্রেম যুক্ত শরীর, মিশ্রমিত৷ প্রেম ভাবে অতি 
রসে রমণী, লুলিত পতি উরে ॥ কুহু করতাল, বংশী 
কামর মণ্ডল, সুমধুর স্ুললিত, উপাঙ্গ রোবার বাজে 
তারুত থুরুত, থেয়ানে আখি বিতা ভাবে । তাতি আৰ 
থুইয়া, নারি কুল কুসমি, কিবা যত পাখও্ডাজে মস্ত মদ 
মিজ মদে, নৃত্যক মারিবা বদে, তুধিত মঙ্গনা মন, 
আলিঙ্গন, চুন্বে, সরস কর যবে, রস ভাব অনাশিতে 
বিনা লহর রমণী, অরুজ অবলম্থে॥ আনন্দ নাগর, রসের 
নাগর, লহরিত : ষন্ত্র গিত, তালে ॥ করপন্দে ছ্ুলিত 
তিরটার পদর রঙ্গে, কুচ কুস্ত গৃহি রঙ্গে, ঘুর্ণিত নাগর বরে, 
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শ্রীফৃতমাগনে গুনি, মছুমিত কলাদিত রাঁতি রস ভাসে । 
হিন আলাগলে কহে, সদত বসন্ত সুখে, সে বর রমনী 
বসতি পালে ॥ 

রাগ জমক ছন্ব রিত নিদাঘ ॥ 

নিদাঘ ময় অতি প্রচণ্ড তপন । রৌদ্র ত্রাসে রহে ছায়া 
চরনে স্মরন ॥ চন্দন চম্পক মাল্য মলয়া পবন। সদত 
দম্পতি পাসে ব্যাপিত মদন ॥ শিভল গস্ভির "ছার সতি 
পতী সঙ্গে । করয় বিবিধ কেলি মনোহর রঙ্গে ॥ কুসন্বিত 
শ্বেত শষ্যা পরিমল গায়। যুবতীর উর যুগ শীতলতা! 
প্রায় ॥ অধিক আনন্দ অতি রাণী পদ্মাবতী । বসতি নাই- 
য়র পুরে স্বামীর সঙ্গতি ॥ সুখ ভোগে দির্ঘ অহর্নিশি চলি 
যায়। চক্ষের মোটকে ক্ষেনে রজনী পোহায় ॥ শেষ চাষ- 
রের বাও ভক্ষ বিন্দু জল । রতি পতি সঙ্গে জীব্য সহজে 
শীতল ॥। রিতপুন॥ পাউক সময় ঘন২ গরজিত | 
নির্ভয়ে বরিষে জল চৌদিগে পুর্ণিত ॥ উচ্চ টঙ্গি পৰন 
চকোর লাগে অতি। হরিহর পৃর্ধিবী সকল বনস্পতি ॥ 
অবিরত দম্পতি থাকয় একসঙ্গে ) দিবস রজনী সম কেলি 
কল! রঙ্গে ॥ ঘোর শব্দ করিয়া খল্লার রাগ গাঁয়। দাঁছুরি 
শিখিনী বর অতি মনে ভায় ॥ স্বামী সঙ্গে নানা রঙ্গে নিশা 
বসিজাগে । চমকিলে বিদ্যুৎ চমকি কণ্ঠে লাগে॥ বজ, 
পাতে কাদম্থিনী ব্রাশিত হইয়া । ধরয় পুতীর গিমে অধিক 
চাঁপিয়া ॥ কিট কুল কলরব ঝিস্কার ঝাঙ্কার। শুনিতে 
যুবকচিত্ত চমকিতমার ॥ সম্প, তান্বুল শব্য। মল্লিকা স্থবাশে 
অজেত কুম্ুম চির নানা ভোগ রসে ॥ বরিষ! কালেত রাখ! 

পল্মাব্তী 6 ২০ % 
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পাতি এক সঙ্গে? পুর্ণানদ্দে করে কেলি ভূলি কাম ক্জে & 
মরৎ রিত ॥ আনিল নরক রিত্ত নির্থিল আকাশে দোলয় 

টামর কেশ কুন বিকাশে ॥ নবিন খঞ্জন দেখি বড়ই 

কৌড়ুক। উপজিত দাখিনি দম্পতি মনে সুখ ॥ চতুর্স 

চদ্দম লিপিয়।' কঙ্দেবর। কুসন্থিত শ্বেতশয্য অতি মনো- 

হুর ॥ নানা আভরখ পাঁটবস্থ পরিধান। যুবকের ঘরমে : 

জাগুয় পর্চবাণ ॥ সুখ শষ্য স্মৃতি সতী কুত্য(মীর, ধনে £ 

নানা স্বুখে বিলজেন্ত হরধিত গোলে & 

বসন্ত রিত ॥ শেষ মানে ফাল্তুণ চৈত্রের পঞ্চদশ । 

বসন্তের রিত বহে বসন্তদূরদ ॥ শেষে চৈত্র মাধবি জ্যেষ্ঠের 

আর্দ ভাগ । গাহয় মলয়ার রাগ সঘয় নিদাগ ॥ শেষ 'জ্যোক্টে 
আষাঢ় শ্রাবনের অর্দেক। পাউক গাহি! চিরে অধিক 

রজক ॥ শ্রাবনের শেষে ভাদ্র আদ্দেক আশিন। গাহয় 

হিল্পলরাগ ন্রদ.প্রভিন ॥ শেষ ম্যাশ্বিন কুমারী অগ্রহানের 

সাক্ষ | কহে এক ল্টা রাগ শিশিরের লক্ষ ॥ অগ্রানের শেষ 

ভাঁগে পৌধ অর্ধমণঘ। হেমন্তের রিতকহে মায়ায় সুরাগ। 
রিত শিশির ॥ শিশির সময় রাম! সুম্থাতী সংহতি । 

কল নবিন ভোগ নবীন আরতি ॥ সহজে দম্পতি মাজে 

শীতের দোহাগে। হে কান্তি ছুই অঙ্গ এক হই লাগে॥ 

আন্তরে না রহে মন তজ রত্ব দ্বার উরে২ তনে মনে হয় 
শকাক।র ॥ ছুই যৌবনের যুদ্ধ বাজয় যখনে। প্রাণ ল্ই 

উরি শীত পালায় তখনে ॥ 

হেন্ত রিত ॥ প্রবেশ হেমন্ত র্িত শীত ভাতিশয় | 

পুষ্প টহল তাম্থুল অধিক স্থুখ হয় ॥ শীতে রৌদ্র বাসে 
রবি তুরিতে লুকীয়। অতি দিঘ স্ুখনিশি পলকে পোহার & 
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পুষ্প শষ্য স্ব তুলি বিচিত্র বসন। বক্ষে২ এক হৈলে শীত 
নিবারণ ॥ কর্পুর কস্তুরি চুর। ফীৰত দৌরভ। দম্পতির 
চিত্তের চেতন অনুভব ॥ ডলির'অন্তরে ছুই উরু এক 
লাগে। ভর্গ দেয় শীত যেন সব দেখি কাগে ॥ নিংহলের 
ঘরে ঘরে সদা সুখ ভোগ । চিত্তে ক্লেশ নাহি কার বিচ্ছেদ 
বিয়োগ ॥ এই মতে রত্ুসেন পন্নীবতী পাঁশে। যটরীত 
নির্বাহিল নানা ভোগ রসে 1 ষটরীত কেলি যদি হৈল 
সমদান। হিরাঘণি শুক আইল দোঁছে বিদ্যমান 1? কান্দি 
কছে শুকে দোহার গোচর 1 স্বৃত্যুকাল আসি মোর হইল 
নিয়র ॥ আজ্ঞা হেলে এবে আমি জন্মভুমি গিয়া। জাতি 
বিভিি ধর্মী মোর বন ফল খাইয়া ॥ তামার সভায় কল 
নানা বিধি ভোগ । অন্তকাঁলে জাতিবিস্তী মহা ধর দোগ ॥ 
শক্তি অনুরূপ দোহানের সেবা কল্য। বিধি বশে যে 
ফজ্ঝআনি মিলাইল॥ মেলানি দেওনা এবে পিগুলে যাইব ! 
জন্ম পিতৃভূমি দেখি শরীর ত্যজিব ॥ শুনি নৃপ আখিজুগ 
জলপুর্ণ হৈয়া। বিস্তুর কান্দিল শুক কণ্ে লাগাইয়া ॥ তুমি 
মোর গুরু হই তত্ত জানাইলা। ভুবন ভ্রললভ রত্ব আনি 
মিলাইল! ॥ প্রাণী দিলে তোমার শুধিতে নারি ধান্র। 
ভুমি চলি যাবে পুরী করি অন্ধকার ॥ তবে পন্বারতী শুক 
লাগাই গলায় । কুহ্ি কান্দয় কন্যা অতি উচ্চরায় ॥ এক 
বাঁরে বিচ্ছেদ বুল ছুঃখ দিল! | স্বামিরত মিলাইয়! প্রাণ 
শান্ত কৈল।॥ মহ! সুখ দীল। খিলাইয়া যোগ্য স্বামী । 
মহে কদাচিত বর না বরিত আমি ॥ চিরদিন না 
পারিলে তোম।কে সেবিতে | এই ছুঃখ সদত.রছিল মোর 
চিত্তে ॥ শুনি অনুশৌচ €কল গন্ধর্ব নৃূপতি। বহুল কান্দিল্ 
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তরে বানী চামপাবতী ॥ সব সখী সহচরী কান্দৈ উনার । 
বিচিত্র যে দেশ খণ্ড সুখে ছাড়ি যাঁয়॥ মেলানি প্রাইয়া 
শুক জন্মভূমি শিয়। 1 যৌগ ভাবি স্বর্গে গেল তন্থু বিষ- 
ভ্িয়! ॥ বিলে অবশ্য স্বভ্যু নাহিক এড়ান। জীবনে 
চিন্তয়. নব যার আছে জ্ঞান ॥ £কোথাঁতে থাকিয়া আইল 
পুনি কোথা যাবে। বুদ্ধিমন্ত ছৈলে এই পন্থ অন্বেধিবে ॥ 
আপনে আপন চিন্ত মনুষ্য জনমে । নিস্ফল নরক জন্ম 
সংলার ভরমে ॥ পন্াবতী নে রসে রহিল নৃপতি । নিজ 
রাজ্য পাঁসরিয়া নাহি চিন্তা অতি ॥ প্রতি নিতি আখেট 
যে বিহারেন্ত রঙ্গে। রাত্রে কেলি কলা ভূঞ্জে পদ্মাবতী 
সঙ্গে ॥ নানা রঙ্গ নান। বেশ নানা সুখ লেশ ৷ স্মরণ নাহিক 
তার আপনার দেশ ॥ শ্ীধুত মাগন বিদ্যাগদ শিরোমণি । 
আলাওাল স্থানে কথা জিজ্ঞামিল। পুনি ॥ চিতাওরে নাখ- 
মতী কিরপে বঞ্চিল। কোনমতে রত্বসেন দেশেতে 
আইল ॥ মধুর আদেশ তান শুনি আলাগালে। পয়ার' 
রচিয়া কহে মন কৌতুহুলে 7 চিতাওর থাক পন্থ হেরে 
নাগমতি 1 মোর কন দোষে ফিরি না আইল পতি ॥ 
পড়িল নাগর কোলে নাগরীর বশ। চিত্ত হৈতে দর 
টৈল মোরপ্রেম রন ॥ শুক কাল হই মোর হরিল রাজ্বন 7. 
পতি বিনে সতীর যে কি ফল জীবন ॥ ত্রাহ্ষণ হই! 
বলি ছলিল কুমারী। গ্রোপি চন্দ্র নিল যেন যোগে জ্ল। 
স্তরি॥ সব্র তর পাই কৃ হইল বীলোপ। অনাথ 
জগৎ হৈল যত গোপী গোপ॥ তেন শুকে লই 
গেল মৌর প্রাণেশ্বর | না কৈল্য পণ্ডিত হই নারী :বধ ভর 
বিরহে জড়িত চিন্তব আছে মাত্র শ্বাস । অতি ক্রেশে বাঁর 
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হিনী গ:য় বায় মাল ॥ রাণীর বিলাপ ছুঃখ না স্ছে পরাপে, 
মীগন আরতি লই আলাঁওলে ভনে ॥ 

শিরিন 02 

নাগমতির বার মান ব্ণন। | 

প্রথমে আষাঢ় মাসে বরিবা প্রবেশ । মোর খণ্ড থা 
ফলে পন্থ নাহি দেশ ॥ পুর্ণিত গগুন ঘন বরিষে সঘন। 
পতি বিনে হতভাগি নিষ্ষল জীবন ॥ 

আবণে ৰরিষে মেঘে ধারা অনিবার । নির্ভর বরিষারাত্তি 
দিন একাকার ॥ বিঙ্করে শিখিনী ভেক পাপীয়ার রোলে। 
প্রাণদহে অভাগ্সিনী কান্ত নাহি কোলে ॥ ভাদ্রেতেষামিনী 
ঘোর তম অতিশয় । নান। অস্ত্র অনিবার মদনে ক্ষেপয় ॥ 
বিজ্্জ খর্গবাণ ধরে বজ গোলাঘাত। পতি বিনে রমণীর 
জীবন উৎপাত ॥ আশ্বিনে প্রকাশ নিশি নির্মল গগন | 
গুহ অন্ধকার নাহি চক্দ্ের কিরণ ॥ নকলের মতে চন্দ্র 
বাহু মোর মতে । সুদিত কমল আখি চক্দরিমা উদিতে ॥ 

কার্তিকে অখণ্ড উদী সুখ হৈল নীরে। চন্দ্রোদয় শুপসি 
লুরু সরশ মচির ॥ পরব দেওালি ঘরে ঘরে সুখ ভোগ ॥ 
নিজ পতি বিনে মোর ভোগ ভেল রোগ ॥ অন্বাণে দীর্ঘল 
নিশি খর্ব ভেল দিন । প্রিয়া বিনা একাম্মরি শীতে প্রাণ 
ক্ষীণ ॥ নবিন্ম ভেগতি ভোগ ঘরে ঘরে সুখি । আমি অনা- 
ঘিনী প্রাননাথ বিনে হুঃখি ॥ পৌষেত প্রখর শীত 
তরুণী ওখার। সকল জঙগ্গত দেখি যেন ধুমীকার & হেন 
কালে প্রভু বিনে বিরহ অনিলে। অবিরত মোর হিয়! 
ধিক২. জ্বলে ॥ 

০০০০০ আনি 
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আধেতে৷ হম '্বীত শীতের ' একান্ত স্বনিঙাং র্ 
কোলে নাহি কান্ত ॥ অগ্নি সম উদ্ম শষা! বিরহ হুতাশে 
প্রাণ লই ধায় শীত দাহন তরাসে ॥ 

ফাঁলগুনে প্রবল বহে দক্ষিণে পবন, বায়, কুণ্ড শমনে 
ঘনণিত মোর মন ॥ মোর অঙ্গ পরশি . পবন যথা যায়। 
তরু কুল পত্র ঝরি পরয়ু তথায় ॥ চঠত্রেতে বনন্ত আইল 
কাম মেনাপতি। নানা অন্ত্র সঙ্গে করি বধিতে যুবতী ॥ 
কোকিল ভ্রমর পুষ্প নবীন পুন্গুব। অধিক দহয়প্রাণ সমীর 
সৌরভ ॥ বৈশাঁখে বিদরে মহী অরুণ প্রবলে 1 ভ্রষউভেল 
বাউ জল বিরহে অনিলে ॥ মিত্র হৈয়। কমল ন! সহ্হে 
দিনমণি । পতি বিনে কি মতে সহিব কমলিনী ॥ 

জৈষ্ঠেতে অনিল রবি বরিষে সদায় ॥ যুগ শম অহ দীর্ঘ 
সহন না যায় ॥ পুষ্প রেনু চন্দন ছিটায় সখিগণ। ভুল্যবৎ 
ছয় মৌর অঙ্গ পরশন ॥ কান্দি কান্দি রমণ গোয়ায় বার 
মাম। কান্ত বিনে শান্ত নহে বিরহ হতাশ ॥ অঙ্গে পাখা 
নাহি পতি পাশে,..উরিজাম। বান্ধব নাহিক কেহ অংবাদ 
পাঠাম ॥ মাংস রক্ত নাহি দেহে টুটাল শকতি। চক্ষ, 
বাটে নিঃস্বরিল হই দুষ্ট রত্তি ॥ কুন্ত হই রৈল দেহ কনক 
তভুলন॥ বিরহ অনলে দহি শ্যামল বরণ ॥ বচন না সরে 
হুঃখ অবোধি কহিতে ॥ জলপুর্ণ আখি পন্থ নাপারি 
হেরিতে ॥ অতি তিক্ষ তন্ন মোর বিরহ অনলে। যাহা রে 
কহুন দুঃখ সেই জন জলে ॥ শুনরে জলধ পীক অলি ছিঙ্ঞ 
রাজ। বিরহিনী বধিয়া কি ফল পুন্য কাজ ॥ প্রভু পাশে 
তুরীত গমনে চলি যাও। আমার বিরহ ছঃখ প্রভুকে 
জানাও ॥ নিবেদয় নাগষতী বিরহ অনলে। দহিয়া শ্যামল 



6 ১৪১৯ 
হেল আমার সকলে ॥ শুন কাগ আখি মোর টি লই 
যাও। শ্রভৃকে দেখাই তিলে তুমি বসি খাও ॥ শুনরে 
পবন তুমি অভিশীপ্ গতি । মোর ছুঃখ কহগিয়! যথ! প্রাণ 
পতি ॥ শুন পাপিয়া যাও নিজ পতি পাশ। মোর ছঃখ 
কথ তথা করহ প্রকীশ ॥ এইমতে জ্বনে২ হুঃখের কাহিনী 
কহিল সংবাদ কেহ নাহি কিল আনি ॥ হরে থাকি হেরে 
সব বিরহ হুতাশে। নিকটে না আইসে কেহ দাহন 
তরামে ॥ হুঃখিনীর ভ্ুঃখ কেহ শুনে হেন নাই । কান্দিং 
কর যুড়ি স্মরয় গোসাই ॥ আয় প্রতু নিরাঞ্জন নিলক্ষের 
লক্ষ । কাতর জনের মাত্র তুমি সে সাপক্ষ ॥ ভ্রিজগতে 
কেব! বুঝে তোমার মরম। নৃপতিকে কর তিলে ভিক্ষ ক 
অধম ॥ বদি রুপা কর মোরে তুমি কূপাময়। গখি 
জন তিলকে অতুল্য সুখ হয় ॥ মুখ দিয়! নৃপ গৃহে মোরে 
কল্য! রাঁণী। বিচ্ছেদ করিয়! পতিকল্য। অনাথিনী ॥ সংসা- 
রের লোক যত হুইখ শখ পায়। তোমার গোচরে স্ব 
আছয় সদায় ॥ সংসারের সার তুমি এভূ রূপাময়। আমি 
অনাথিনী প্রতি হওন! সদয় ॥ মোর স্বামী রূপা মনে দেও 
মোর প্রতি ॥ থা নহে তোমা আগে ছ্ুঃখের কাকুতি ॥ 
তোমা! ন ভাবিয়া ছৈল ভ্রঃ$খের ভীষণ । এবে রূপা কর 
নাথ লইন্দ স্মরণ ॥ দুর দেশে গেল পি না পাই উদ্দেশ । 
হেন জন নাহি মোর লৈতে বার্তী লেশ ॥ হঃখিনীর কাকুতি 
শুনিয়৷ রুপাময় । দয়াল চরিত্র প্রত হইল সদয় ॥ 



শু ১৩৩ 

বিহঙ্গঞ্ণ পক্ষী নাগর্থতির ৪ লইয়া 
যাইবার বয়ান । 

এক কবি পক্ষী আহিল উদ্যানে। বিরহিলী প্রতি দয়া 
দিল তার মনে ॥ বিরহিণী অতি ছ্রঃখ শুনিয়া বিষম। অর্থ 
নিশি হঙ্কারী বলিল বিহঙ্গম ॥ নাঁকান্দ২ং কন্যা চিত্ত কর 
স্থির । তোম্বা হঃখে দহিলেক আমার শরীর ॥ মোর উজ্জীতি 
পক্ষী নব বিরহ অনলে । তিলেক বিশ্রাম নাহি অবিরত 
জ্বলে ॥ তোমার পতির পাঁশে শীঘ্র আমি যাই। বিরহ 
বেদনা তোর কহিব বুঝাই ॥ ধর্ম আচরিয়া কন্য। স্থির কর 
মন। তুমি শান্ত হৈলে শান্ত হৈব পক্ষীগণ ॥ পক্ষী বলে 
সিংহলেতে করি বাম গতি। শান্ত হও তৃমি না কান্দিও 
নাগমতী ॥ দুঃখের সংবাদ লই বিহঙ্গ উড়িল। সেই ধুমে 
জলধ শ্যামুল বর্ণ হৈল ॥ ফুলিঙ্গ উড়িয়া পৈল চান্দের উপর 
অন্তরে শ্যামল তেহী ভেল শশধর ॥ উড়িতে নারিল পাখ! 
শুন্যের উপর। উল্কাঁপাত পড়ে ছেন বলে তারে নর ॥ 
সমুদ্র উপরে দিয়া করিল গমন। জল নিধী হৈল তেছি 
পুণিত লবণ ॥ তুরিত গমনে গেল নিংহল নগর । সমুদ্রের 
তীরে এক মহা তরুবর ॥ তার শাখে বপি পক্ষী বিশ্রী 
করয়। কিরূপ কহিব কথা মনেত ভাবয় ॥ সঙ্কট শুলম 
হয় বিধী করে দয়।। সেই দিনে রতুসেন করেন্ত স্বগয়া ॥ 
হয় হস্তী অশ্ববাঁর পৃদাতী বৃত। আগে পাছে চলে সৈন্য 
যেন যম ছুত যেই দিগে চলে নৃপ বিীন জুড়িয়!। জালে 
বন্দি অশ্ববারে আনয় ধরিয়। ॥ বহুল বরাহ স্বগ পোধিত 

শার্দল। মৈষ্য গাণ্ডা করি আদি মারে পশু কুল ॥ হেন 
কালে এক ম্বগ মহ! ভয়পাই। নৃপতি পমুখে দিয়! চলিলেক 



মা 

অশ্ব ধাবাইল নরপতি ॥ . ধাইতে২ গেল সমুদ্রের তিরে। 
সর হানি কুরঙ্গ বধিল মহাবিরে ॥ তুফ্ণা কুলে অতি শ্রান্ত 
হই রৌদ্র জালে। অশ্ব ধাবাইয়া নৃুপ গেল বৃক্ষ তলে ॥ 
অতি ঈচ্চ তর রুক্ষ শু-গস্তির ছায়া। শীতল. সগিরে 
তিলে জুড়াইল কায়া ॥ তরু মুলে তুরঙ্গ বান্ধিয়৷ নৃপবর । 
স কৌতুকে এক দৃষ্টে নেহালে সাগর ॥ সেই বৃক্ষ উপরে 
বহুল পক্ষিগণ । বিহঙ্গম স্থানে সবে জিজ্ঞীসে বচন ॥ পরম 

স্থন্দর পক্ষি অতি স্ব কমল। আজু কেন দেখি তোমা 
শরীর শ্যামল ॥ পক্ষি রাঁজে বলিল শুনহ মিত্রগণ | এথা। 

হস্তে জন্তু দ্বীপে করিল গমন ॥ নগর দেখিল এক চিতাওর 
নীম । বিরহ আনলে জলি তথ হৈল শ্যাম ॥ রত্বসেন নামে 
তথ! ছিল নরপতী। যোগী হই গেল তার নারী নাগঘতী ॥ 
পতির বিচ্ছেদ সতি পরম ছুক্ষিনী। সংসার দহয় তাঁর 
বিরহ আগুণী ॥. মান মাংস নাহি ভঙ্গে রক্ত নাহি রূতি। 
বিরহ প্রদীপ অঙ্গ তৈল হিনবাতি ॥ কুহরিতে হিয়া ফাটী 
উষ্ঠীল আগুণি। সেই অগ্নি তাপিত হইল দিন মণি ॥ হেতু 
সুণ্ড হীন রাহু হেল কলেবর । চক্রিমা মলিন 'ভেল শ্যাম 
জলধর ॥ সেই অগ্নি ফুলিঙ্গ শ,ন্যেতে যত উঠে । উলকা 
পাঁত বলে কেহ কেহ তার ছুটে ॥ ভোমরা ভূজঙ্গ পিক 
পাপিয়া বাঁয়স।: শ্যামল হইল পুরি সে আনল ভশ ॥ পশু 
পক্ষ লতা বক্ষ দহিল সকল । সেই অগ্নিতাঁপে মোর শরীর, 
শ্যামল ॥ প্রাণ লৈরা ধাইল জানি সেই দ্বীপ ঠহতে । তুমি 
সব তথ! কিবা যাও কৌন মতে ॥ পশু পক্ষী ছঃখি তার 
ক্রন্দন দেখিয়া। বজ, হৈতে অধিক তাহার পতির হিয়া ॥ 

প্দ্দাবতী? 7 ২৬১ ঈ 



দেই নৃপ লাগ আমি পাইৰ কেমতে। বিরহিনী বিরহের: 
বৈদনা কহিতে ॥ নৃপ স্থানে ধাবত না কহি এই কথা । 
কদাচিত না! খণ্ডিব মোর মন ব্যাথা ॥ পক্ষিমুখে নৃপতি 
এদব কথা! শুনি। অন্তরে প্রবেশ কল্য বিরহ আগুনি। 
ব্ক্ষেথাকি কহে নাগমতী ছুঃখ কথা ।-পক্ষিবীপে ধরি কোন 
দেব আইল এথা ॥ নৃপ বলে পক্ষি তুথি মোর প্রীণসখা | 
কহ কোন মতে পাইলা নাগ মতী দেখা ॥ কদ্র প্রশ্থা 
বিষুর সপত লাগে তোরে 1 খ্দি সত্য বচন না কহ তুমি 
মোরে ॥ কোথাতে দেখিল। বিরহিনী নাগমতী । জুগাহই 
নিশ্বারিল আমি তাঁর পতি ॥ রত্্সেন নাম মোর শুন প্রাণ 
মিত। নিশ্টয় কহিলা বজ ধিক চিতামোর লাগী হঃবপায় 
প্রাণের ঈশ্বরী ৷ ফিরূপে ধরয় চিত্ত কহ সত্য করি ॥ পাখী 
বলে বারে বারে কহি নাহি ফল। রক্ষতলে থাকি তুমি 
শুনিছ সকল ॥ কফহিতে না পারি তার ছুঃখের অবধি | 
ষত পাখা মোর অঙ্গে মুখ হয় য্দি॥ তোমার মাতৃর ছঃখ 
দেখি হৈল ধন্দ। তোমা বিনা কান্দি আখি হৈল আন্ধ ॥ 
তুমি হেন বীর পুত্র ধরিয়া উদরে | ছুঃখ বশ হৈল রদ্ধ ঝুরি 
ঝুরি মরে'॥ আর এক কথা কহি শুন নৃপবর ॥ তোমার 
নিকটে তথা আছে দিলীশ্বর ॥ আপন। আপনি মধ্যে যী 
ভেদ হয়। সর্ব পরিবার নষ্ট হইব নিশ্চয় ॥ জন্ব দ্বীপ মধ্যে 
তুমি চক্রবর্তি রাজ । রহিছ শ্বশুর খুহে কত বড় লাজ ॥ 
লাভের যতন কর পরিহরি মুূল। অযোগ্য পণ্ডিত আগে 
ৰচন বহুল! এতৈক শুনিয়া সকরুণে কহে রাজ: । মোর 
স্থানে আইন মিত্র করি তোর পুজা ॥ আঁদার রাজত্ব পদ 
তোম! দিব ভালি। পাখা দান কর মোরে শীদ্্ব বই চলি & 



হাসিয়া কহিল পক্ষীশুন মহারাজ । মন্ুষ্যের নিকটে পক্ষীর 
নাহি ক'জ ॥ প্রভূর প্রসাদে আমি ভ্রেমিয়ে সচ্ছন্দ । কিবা 
সুখ ভামার পিঞ্জরে হই বন্দ ॥ তোমার রাজত্ব পদে মোর 
কোনকর্থা। জম্প, জালে চিন্তা সংসারের ধর্্ব ॥ বৈভবের 
মন গর্ব প্রভূ বিস্বরয়। নিত্য রথ! ভাব হয় পশ্চাতে 
ডুবয় ॥ নিমার মনুষ্য জীতি শান্ত নহে মনে । এক আছে 
তথাপিও আনেন যতনে ॥ পক্ষী জাতী আমি সব প্রভু 
ভাবে থাকি । €৫যই মাত্র €দনতো কিছু সই আমি ভক্ষি ॥ 
মর্চিত্র না করি কিছু নহে কাম বশ। মপ-স্তর কালেতে 
আমার রতি রন ॥ জলধি পর্বত কিবা গহন কাঁনন। সকল 
লড্বিয়া যাই ষথা চলে মন ॥ যেই কিছু দেয় প্রভু আছিয় 
সন্তোষ । নিজ আক্তি মধু রত্তি কৈলে মাত্র দোষ। এতেক 
কহিয়া পৃক্ষী চলিল উড়িয়া। নৃপত্তি রহিল নেই দিকে 
নিরক্ষীয় ॥ দেখিতে দেখিতে পঙ্গী আলোপ হইল । 
ধন্দ হই দণ্ড এক চাহিয়! রহিল ॥ নৃপতি বুঝিল নিজ 
মনে করি জ্ঞান। যাঁর অঙ্গে পাখা আছে ন। রহে নিদান ॥ 
অসার সংসার মায়া পাপের বন্ধন । পরিণামে কি হইবে 
নাহিক স্মরণ ॥ বৃদ্ধ মাতা গুণবতী ভার মনে স্মরী ॥ 
কান্দিং চলে অশ্বে আরোহণ করি ॥ নিশ্চয় যাইব দেশে 
ডরাইল ঘন। অন্বেষিতে পন্থেতে মিলিল সন্যগণ ॥ সঙ্গের 
কুমার গব আসিয়া! মিলিল। নুপতীরে বিরস*দেখিয়! 
জিজ্ঞাসল ॥ আজ ৫রুন মহারাজ বিরম বদন । কান 
শোকে বসকল্য সদান্দুখ মন ॥ নৃপৰলে আজু মনে ক্যাপিল 
দুঃখে । নাগমতী বার্তা শুনি বিহঙ্গম সুখে ॥ কান্দি কান্দি 
ভন্ধ হৈল বৃদ্ধ মোরমাতা। চিন্তায় জরিলো চিত্ত শান 
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রর ॥ না শুনে দারু" ই হৈ হেন বোল নি 
দেশে যাইতে মনে হইল উতরৌল ॥ কুমার সক্পে বলে 
শুন .মহারাজ। আমরা সবাই মনে চিন্তি এই কাজ ॥ 
তোমার সন্মখে ভয়ে না করি প্রকাশ । দেশেতে যাইতে 
সব মনে অভিলাষ ॥ শ্বশুর পুরেতে হৈল বহুল বিলম্ব । 
এখন চলহ শীত্ব করি অবিলম্ব ॥ এতেক কষ্িয়া সবে গেল 
নিজঘরে | রত্বসেন প্রবেশিল আপন। মন্দিরে ॥ বিরসবদদনে 
বসিলেকমৌনরিত । দেখি পল্মাবতী মন হৈল চমকিত ॥ 

রত্রসেন পদ্যাবতীকে দেশের সংবাদ 
কহিবার বিব্রণ। 

আজ্কু কেনে নৃপতির বিচলিত মন | ভক্তি ভাবে পুছে 
কন্যা রহস্য কথন ॥ শুন শুন প্রাণনাথ নিবেদন মোর | 
দাসীর সমান পরিশয্যা করি তোর কোন অপরাধ কৈল্ু 
রাতুল চরণে ॥ আজ্ঞা কর তার শান্তি লইব এক্ষণে ॥ 
অস্থখ না কর মনে শুন প্রাণপতি। সমর্থ মতে দোষের 
ভাজন স্ত্রীয়া জাতি ॥ নৃপতি বলয় শুন প্রাণের বান্ধৰি 1 
অপরাধ তোগাঁর কহিতে নারি ভাবি ॥ কিন্তু আজু পাই 
লাম দেশের সন্দেশ । মায়ের হঃখের কথা শুনিল 
বিশেষ ॥ ছুন্দ বাদ কলহ হইছে বহুতর। অন্যায় এক 
দেশেতে হইছে অখান্তর ॥ এতেক ভাবিতে মোর চিত্ত 
উচাটন |. দেশেতে যাইব এখা স্থির নহে মন ॥ শুনি 
পল্মাবতী মুখ হইল ঝাঁমর। এদিন লাগিয়। মৌর কম্পিত 
অন্তর ॥ সংনারেতে যোগী কার হইয়াছে মিত। এক 
স্থানে স্থির নহে দেশীস্তরি ঠিক ॥ যদিবাঁ কমল প্রতি 
জমরের মন । মাঁলতীর স্বেহ নাঁছাঁড়য় কদাচন ॥ দেশ 
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রি সেবিয়া হইল দেশীস্তরী। দৈবের নির্বন্ধ আমি কি 
করিতে পারি ॥ এতেক বলিয়! কন্যা কান্দয় নিনুরে । 
তিতিল অঙ্গের বস্্ নয়নের নীরে ॥ পন্মীৰতী কান্দেনে 
কান্দয় মখীগণে । সত্বরে কহিল গিয়! চাম্পীবতী স্থানে ॥ 
শুনি মহাদেবী যেন শীরে বজনঘাত। কান্দিতে কান্দিতে 
গেল পতির সাক্ষাত ॥ দেশে বাইতে জামাতার মুন উচ! 
টন। তুমি গিয়া আপনে করহ নিবারণ ॥ দ্ধ হৈল আসি 
এবে তপস্ার কাল । এই রাজ্যে জামাতা হউক মহীপাল 
এতেক শুনিয়। রাজা সজীগ নয়ন । স্বরে আদিল রত্ব- 
সেনে দরশন ॥ ভক্তি ভাবে রতুমেন ৪কৈল নমস্কার 
আশীর্বাদ করি নৃপ বলে পরিহার ॥& তুমি হেন জামাতা 
পাইল ভাগ্যবলে। নয়ানের জ্যোতী হিন হৈল ববদ্ধকালে 
কি লাগিয়া কর বাঁপ মন উচাটন। আমরা সবেরে কেবা 
করিবে পালন ॥ তপন্তার কাল এবে হইল আম্মার । 
দেশান্তরে যাঁবে তুমি এই রাজ্য কার ॥ করযোড়ে রত্বসেন 
কহে সবিনয় । কিবা স্তুতি তোমার কৰ্ধিব মহাশয় ॥ তবে 
বত হৈল যদি তুমি দিল! জ্যোতী। ভিখারী £যোগীরে 
তুমি করিল! নৃপতি ॥ তুয়া পদে জন্মে রক ভকতি। 
কীচা হস্তে হেম মোরে কৈল! মহামতি ॥ মিনতি নুপতি 
পদে করি নিবেদন । এক পক্ষী নঙ্গে আজু হৈল দরশন ॥ 
দেশের ব'রত! শুনি হৈল অতি বন্দ। মোর লাগি কান্দি 
ববপ্ধ মাভা হৈল অন্ধ ॥ ঘরে২ কলছ করেত জনে জনে । 
একের বচন পুনি নাহি মানে আনে ॥ ভ্রাতু হতে শক্রু 
আর নাহি. ত্রিভূবন। ঘর ভেদে লঙ্কা নষ্ট করিল রাবণ ॥ 
মুসজ্মান দিলিশ্বর আছয় নিকট। সর্থ পরিবার তীলে 
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করিল সঙ্কট ॥ বিজ্ঞানের আগে বু বল অন্চিত। 
'তিলেকে কু-পুত্র মাম রহে পৃথিবীত ॥ লত্বিতে তোমার 
আজ্ব! ভয় বাসি মনে। যথোচিত আজ্ঞা কর বুবিয় 
আপনে ॥ নৃপতি গন্ধর্বসেন বিচারি বলয় । এখাতে রহিলে 
নিজ রাজ্য নষ্ট হয় ॥ নিশ্চয় যাইব দেশে রতুসেন রাজ । 
মৃপ আজ্ঞ। দিল কর গমনের সাঁজ ॥ বহুল বহিদ্র পাত্র 
সসুদ্রে নামাইল। জম! করি দ্রব্য জাতি তাহাতে ভরিল ॥ 
হস্তি ঘোড়া হেন রস্ভ বিচিত্র বসন। কুম কুম কম্তুরী 
আদি আগর চন্দন ॥ জ্দুচারু চাঁষর জরকসি নান! বস্তু । 
খাড়া ছেল ধনুর্বাণ আদি নাঁনা অস্ত্র ॥ সখি দুই সহস্র 
সুন্দরী কুলবতী। শিশু কাল হস্তে যার প্রেম ভাঁব অতি. 
আর দাস দাসী সঙ্গে দিলেক বহুল ৷ নান! দ্রব্য সম্পর্ণ 
ভরিয়া নৌক। শুল।॥ জ্যোতিষ দৈবক সব ডাকিয়া আনিল 
দিন ক্ষেণ যোগিনী শুলগ্ন বিচারিল ॥ 

সগুদিবস যোগিনীর চাল ও পল্লাবততীর 

বিলাপের বিবরণ। 

শুক্রে রবি পশ্চিমেতে গমন কঠিন। গুরুবারে সিদ্ধি 
নহে গমন দক্ষিণ ॥ সোম শনি পুর্বেতে না যায় কদাচন। 
উত্তর মঙ্গল বুধে অশুভ লক্ষণ ॥ অবশ্য যাইব যদি নাহিক 
এড়ান। তাহার ওষধ কহি শুন বুদ্ধিমান ॥ শুক্রেতে 
পশ্চিমে যাইতে মুখে দিব রাই। বৃহস্পতি দক্ষিণে চলিব 
গুয়া খাই॥ উত্তরেতে মঙ্গলে ধনিয়া মুখে দিব। দর্পণ 
দেখিয়! $সমে পুর্বেতে চলি ॥ রবিবারে পশ্চিমে তান্দুল 
দিয়। মুখে । বায়, ভক্ষী শনিবারে পুর্বে চলো সুখে ৪ 
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বুধবারে উত্তরে খাই যাবে দ্ী। বিচার কহিল স। গু 
বারের ওষধী ॥ এবে চক্রে যোগীনির কথ! শুন সার ।. 
ত্রিশ অষ্ট দিগে যোগী ফীরে বারেবার ॥ এক নব সর 
দশ চতুর বিংশ দিন। পুরব দক্ষিণদিগে যোনীনির চীন ॥. 
অফ দশ সাত বিংশ তিন একাদশে । সুনিশ্চিতে যোগীনি 
দক্ষিণদিগে ঠবসে ॥ দশ পঞ্চ বিংশ ছুই সপ্ত দশ দিনে । 
যোগীনি পশ্চিমে থাকে দক্ষিণের কোণে ॥ বায়, বিংশ 
আর সাতাইস চারি। ধোঁঈীনী পশ্চিমে থাকে বুঝিব। 
বিচারী॥ বিংশতি দিবন আর ত্রীয়োদশ বাণ। উত্তর 
পশ্চিম কোণে যোগিনীর স্থান ॥ পঞ্চদশ ত্রয়োদশ বংশ 
অফ আর ত্রিশে। নিশ্চয় যোগিনী থাকে উত্তর দিগে 
সে ॥ চতুর্দশ বিংশ সপ্ত উনতিরিসেতে 1, যোগিনী পুর্বেতে 
থাকে জানীও নিশ্চিতে ॥ ষষ্ট অষ্ট বিষ একা বাইস 
চালাতে । যোগিনীর সমুখে না যা কদাচিতে ॥ পশ্চীমে 
উত্তরে নৃপ্প করিব গমন। বৃহস্পতি উ।কালে দিলেক 
লগন ॥ যেই দিন গণী দ্বিজ রাজা আগে দিল। শনিবারে 
ছুই জাম দিবস আছিল ॥ এসব রহস্য রাজ রাজ্যেতে 
হইল। যত রাঁজপাত্র নারী কন্য। স্বাগে আইল ॥ ষোল 
শত কুমার যাইব একবারে । কান্দনার রোল হৈল 
প্রতি ঘরেং ॥ পদ্মাবতী সৰ দখীগণ আনাইল । গমনের 
কাল যদি নিকট হইল ॥ কন্যা ঘরে মিংহলের রমণী 
আসিয়া । কান্দিতে লাগিল সব শোকাকুলি হেয়া? একে 
একে গলে ধরি কান্দে বর বাল।। সকল ছাড়িয়া আমি 
যাইব একেলা ॥ ছাড়িল নাইয়র খর বান্ধব নমীজ। একা 
শরী হইয়! চলিলো৷ ভিন্ন রাজ ॥ তোমরা সবারে কোন 
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মতে ভা টা ইলেসত মমলিরা মরিক॥ পুর প্রাণ 
সব আমি চলি যাঁক তথা । তুথা গেলে পুনি ফিরি না 
আসিব এথ| ॥ যেই দিন লাঁগি সখী মনে ছিল ভিতণ €সই- 
দ্বিন আদি আজি ছৈল উপস্থিত ॥ ছত্র শালা! বৃন্দাবন, 
ফেলি নরবর | প্রাণ প্রিয়া সখীগণ প্রাণের দোধর ॥' এক 
দিনে ছাঁড়িল সিঙ্গল কবিলাস। বিধি বশে হৈল মোর দুর 
দেশে বান।। পরদেশী হৈল বলি দয়। না ছাঁড়িও। অবশ্য 
বারেক মোরে স্মরণ করিও ॥ তুমি নব ভাগ্য বতী রহিল 
স্বদেশে । মোর মনে রছিলেক এজনম কেলেনে ॥ আশা 
াঁদ আমারে করিও এক মনে । সদত্ত পিরীতি যেন থাকে 
স্বামীসনে ॥ আজন্ম বিচ্ছেদদুঃখ দিলেক গৌনাই | ছাড়িল, 
সিঙ্গল দ্বীপ আর দেখা নাই ॥ যেই কিছু ধিকা ধিক বলিল 
যখনে। ছঃখিনীরে ক্ষেমা কর ন। রাখিও মনে ॥ যার মনে, 
যখনে করিল বোলা বোল। ছুঃখিনী স্বরিতে মনে হইল 
বিকল ॥ পদ্মাবতী কান্দনে কান্দয় সখীগণ 1 স্বজল নয়নে 
বলে বিনয় বচন ॥ তোগা ঠৈতে বান্ধব নাহিক কোন জন। 
যাঁহারে দেখিয়া হয় ইঃখ বিল্বরণ ॥ হেনমাধ করে মনে 
যাই তোন! সঙ্কে। কিবা সুখ তোমা বিনে গৃহ বাস রঙ্গে ॥ 
মনের আরতী অগ্নি দিয় গুহ বাস। অবিরত থাকিতাঁম 
তোমার সম্প্রীন ॥ কি করিব পতি পুক্র মাও বাপ ভাই ।? 
তৌম.তুল্য বান্ধব সংসারে কেহ নাই ॥ কিন্তু নারী যাই 
বারে গুরু জন অভাগে । কি লাগি আমরা মরিল €তীমা 
আগে 1 শিশুকালে তৌম। সঙ্গে ছিল নাঁনা মুখ | এক, 
দিন কিঞি না পাইল মনে ছুঃখ ॥ স্মরিতে তোমার নেহ। 
আমরা মরিক 1 দৈবের নির্বন্ধ আছে কিরূপ করিব ॥ সদত, 
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 গ্বোপত আছি কোটি মেও আমরা: মনে 
ভরম না হৈব ॥ এই মতে অন্যে অন্যে কাদ্দিতে২। ন্প 
গৃহে আইল তবে মাও বোলাইতে ॥ বাপ মার চরনে 
পড়িয়া কন্যা বর। বিনয় বিলাপ করি কান্দে উচ্চৈম্বর ॥ 
আমি অনাধিনীরে কি লাগি হেন কল্য।। প্রথমে পালন 

সস. 

করি পশ্চাতে মারিল! ॥ যদি পাঠাইব। মোরে ছুরে দেশ! 
স্তরে। কি লাখ্সিয়। অভাগিরে ধরিল! উদরে ॥ গর্ভ পাভে 
কেন ন1 মারিল৷ অভাগিনী । তেকাঁরনে হৈল এত দুঃখের 
ভাজনি ॥ জন্ম হৈলে যখনে কাটিল মোর নাঁড়ি। কি ল'গী 
না দিল! মোর গুবাতে কাটারি॥ বিষ দিয়! শিশু কালে 
কেন না মারিলে। কোন দুঃখ না হইত তখনে মরিলে ॥ ॥ 
একাশ্বর যাই এবেছুর দেশান্তরে । জীবনে মরনে ছুঃখ বিধী 
দিল মোরে ॥ মনে ছুঃখ পাইলে আমি কাহ'কে কহিব। 
মাও বলি হত ভাগী কাহারে ভাকিব ॥ শ্বীশুড়ী নননী 
আর হর্জন সভতিনী। তার মাঝে নিবান্ধবী আমি অভা 
গিনী ॥ বান্ধব বিচ্ছেদ ছঃখ গুরুর গগন । সতিনীর জ্বাল 
কৈতে নাহি কোন জোন ॥ দুঃখের সমুদ্রে মাও ফেলিল৷ 
আমারে । মোন দুঃখ কহি হেন নাহিক সংসারে ॥ এবলি 

কান্দিয়া বাল। হার! হইল হিত । ত৷ দেখিয়া সখখীগণ বলে 
বিপরীত ॥ কন্যাকে তুলিয়া ধর্র রাজ মহাদেবী। গল। 
গলি করি কান্দে ঘনে ছুঃখ ভাবি॥ বিস্তর কান্দিয়া দেব 
বলে সকরঃগণ। কন্যা! গুহে হবে যার হৃঃবের কারণ । প্রথমে 

এসব ছঃখ উদরের সাল। বিচ্ছেদ সময় হয় জীবনের 
কাল ॥ তোম! ভূন অধিক শ্রেহ কারে মোর আর । দেশ।- 
স্তরি যাও করি পুরি অন্ধকার ॥ বিধির নির্ন্ধ আছে হর 
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| কী ডি 
গ্কেশে যাইতে । চলিতে হিস গে কেপারে রাধিতে ॥ 
এ্রাতে পাঠাই তোমা ইয়া নিমায়া | মনু হস্তে না ছাড়ি 
ম! বাপের দয়! ॥ হেন সাদ করো মোনে মরি এইঙ্ষশে। 
তোমার বিচ্ছদ ছুঃখ না সনে পরাণে ॥ আমি ছুই প্রাণ 
জানে! তোমা সঙ্গে যায়। শন্য কলেবর মাত্র রহিল এথয়া 
মুদ্িয়া চক্ষে জল চুমিয়া কপালে । সাস্তাইয়া দ্ুহিতাকে 
উপদেশ বোলে ॥ একমনে শুনমাত1 আমার বচন । তোখা 
মম ভাগ্য বতী আছে কোন জোন ॥ বাপের ছুলভি তু 
মায়ের পরাণ । স্বামী তোর মহ! রাজা ইন্দ্রের সদোমান ॥ 
কপ! করি বিধি তোমা রূপ ছিল অতি । প্রাণের অধিক 
স্বেহ করে ভোর পতী ॥ সহশ্র সতিনী হৈলে তাতে নাহি 
ডর। না হইব তোর লখিনণ সমস্ত ॥ কন্য! মাজে ধন্য 
হেন তাহাকে বাখানি। স্বামীর শ্ুুভাগা পায় জিনিয়া 
সতিনি ॥ মনেতে রাখি কহি তাহার উপায়। সেবা ধিক 
করিলে স্ুভাগা ধিৰ পায় ॥ স্বামী দয়! করে হেন গর্থ না 
করিও 1 অআহনিশি ভক্তি ভাবে স্বামীকে সেবিশু ॥ মেবা 
ভক্তি উপরেত না কর বিশ্বাস । এক তিল দেব হয় সেবা 
ভক্তিনাশ ॥ প্রভূর তরাদ মনে সদত রাখিবা । কাঁর পাশে 
গেলে স্বামী রিস না! করিবা ॥ কাম দৃষ্টি স্বাঁমী হেরয় যার 
ভিতে। আন হন্তে তার সঙ্গে বঞ্চিও পিরিতে ॥ সুক্ ছুক্ষ 
প্রাপ্তিহয় স্বামীর সেবায় সংসারে সুভাগ্য পরলোকে 
মুক্তিপায়। প্রভুর সাক্ষাতে ধিকমন ন। করিবা। অন্ত গর্লল 
হেন মনেতে জীনিবা ॥ লাক ভয় অলঙ্কীরে রমণী ভূষিত 
ক্রিয়া রস কালেতে রাঁখিও বতে। চিত ॥ সেকায় জানিও 

নিত্য গুরু হর বদ । নতিনির লঙ্গেত রাখী কেম ইদ & 
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সুধাঁধর্মা নিয়স উপক্ষে না করিও |... পিরিতে গোরকে 
পরিজন সাস্ত;ইও ৮ স্বামীর আদেশে যদি হইল চলিতে । 
যত্তু করি কেহ তারে না প্রারে রাখিতে ॥ অতিথি স্বরূপ 
ক থাকে পিতা ঘরে । আক্তম্ম নির্ধাহে মাত্র হয়-ন্বামী 
পুরে ৪ ত্রিভুবন মধ্যে জান স্বামী সে ঢুলভি। স্বামী তে 
নংসীর সুখ ধন্দ আর সব ॥ শ্বামি সেপরম গুরু নব এক 
চিতে। ভক্তি শক্তি স্বামী সঙ্গে বঞ্চিব প্রিরীতে ॥ স্বামী 

সে নারির গ্লুতিজান ঘরথায় । স।মি বিনে নারিরে সেবকে 
না ভরায় ॥ সামী বশ আন হতে নহে বিনে ভক্তি । ভক্তি 
শক্তি থাকিলে অবশ্য হয় মুক্তি ॥ আপনে পণ্ডিত তুমি 
বুঝহ দকল। মোর আঁশীবাদ হৌক সর্বত্রে কুশল॥ 
এতেক বলিয়া! দেবী দিল্কে মেলানি॥। কন্যা সম-- 
পিতে সঙ্গে গেল নৃপ মণি॥ কন্যার হাতেতে ধরি 
সজল নয়ানে। সমর্পিলা আনি  নপ রতৃমেন স্থানে ॥ 
বিনয় করিয়া ন্প বলে পরিহার। সমর্পিল! তোমা স্থানে 
জীবন দোহার ॥ চক্ষের পোতলী মোর এই কন্যা খানি । 
ধন প্রাণ গুহবান তাহার নিছনি ॥ নিবান্ধবি একাকিনী; 
দুর দেশে যায়। টি রন এই সাল রহিল সদায় ॥ 
দারুণ পেটের পোঁড়। না যায় সহন। রহিতে ন। পারি 
গৃহে স্থির করি ষন॥ ক দোষের ঘর সদা।করে রোষ। 
ক্ষেমিবা আমারে চাহি কল্যে কে)ঃন দোষ ॥ কেহ নাহি 
নিকটে দৌসর বাপ ভাই। মনে ছুঃখ পাইলে কহিব কার 
ঠাই ॥ ক্ষ,ধার্তর হলে অন্ন কাহাতে মাগিবে। মা বাপ 
বলিয়। আঁর কাহাকে ডাকিবে॥ সকল প্রকারে তারে 
পালন করিবা। আমা. সব প্রতি নপ দয়! ন। ছাঁড়িবা ॥ 
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আর দেখা নাহি গে মনে অতি দক । কোর মত্ত 

পাসরিৰ হেন চান্দ মুখ ॥ যত দিন আছে প্রাণ আমার 
শরীরে ) আশীর্বাদ করিব তোমারে নিরাস্তরে ৷ আপনে 

পত্তিত তুমি কি বলিব আর। সর্বমতে জানি আমি 

জানিবা তোমার ॥ যত চিত পছুগ্ধর দিয়া রত্বুসেনে | 

ভক্তি ভাবে প্রণামিলা ধরিয়া চরণে ॥ চল চল করিয়! 

চৌদিখে শুনিবৌল। অন্তঃপুর মধ্যে হৈল কান্দনের রোল 
গজেন্দ বাহনে চলে ন্প রতূসেন। এঁরাবত বাহনেতে 
বিছুপতি যেন ॥ রতু চতুর্দোলে কন্য। কান্দি কান্দি 

যায়। দেখিয়া উদ্যান রক দুখে লাগে গার করা হলি 

পরোবর আর নিত্য শালা । দেখিতে মহিত মন কান্দী 

চলে বালা ॥ শত.বংখ্যা দোলা ছুলী করি মারোহশ 

কান্দি কান্দি চলিলেক সঙ্গে সথিগ 7 যোলশত কুমারে 
যতেক রমনী। রাজন্ুতা পাত্রম্থুতা সকল পরদ্মিনী ॥ একে 
একে সঙ্গে চলে বিশ ত্রিশ শাখি | নানান বাহনে যায় অত 

পুর্ণ আখি ॥ আর.যত দালীগণ পদগতি চলে । দেশ ভরি 
পুর্ণ হৈলে। কান্দনের রোলে ॥ যাইতে যাইতে গেলো 
সমুদ্রের তীরে। ক্রমে ক্রমে উঠিলেক ডিঙ্গীর উপরে ॥ 
শতে২ বহিদ্র সম্পূর্ণ দ্রব্য দেখি। হস্তি হয় ধন রত, পুর্ণ 
হৈলে। আখি ॥ মনে ভাবে নৃপ যদি সিন্ধু হৈলে পার। 
মোর সম পৃথিবীতে কেবা আছে আর ॥ দ্রব্য দেখি গর্ব 
অতি মনে উপজিল। গর্ব হস্তে সর্থনাশ ভাবি না চাহিল ॥ 
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রতন বিদায় হইয়। দেশে খাইবার কালে । .. 

এক ব্রাহ্মণ ভিক্ষা মাণিবার বিবরণ । 

হেন কালে সমুদ্র ব্রাহ্মণ রূপ ধরি। নৃপ আগে আইল 
দান লৈতে শ্রদ্ধা করি ॥ আশীর্বাদ করি বলে শুন নৃপবর 
অলেখা অপার ধন লই যাও ঘর ॥ চারি অংশের এক 
অংশ মোরে কর দান | সমুদ্রে সঙ্কট পঙ্ছে লইয়! কল্যান ॥ 
দান হন্তে বিদ্বনাশ কি্তি মহি পরে। অন্তকালে পাপ 

ছরে স্বর্ণ অনুপারে ॥ দৈত্য সত্য দুই ভাই জানিও নিশ্চয় 
ঠদতা না থাকিলে সত্য কিব। ফল হয় ॥ এক দিলে দশ 
পায় লেই পুন্য ফলে। দাতা জন নিধনী না হয় কোন 
কাঁলে ॥ ছুঃখ খণ্ডি সুখ পায় দানের সত্ভোবে। সুল নিষ্ক- 
ণ্টকে রহে পুণ্য পায় লাভে ॥ দান হস্তে কর্ণ বীর পাইল 
ছুই কুল। কারুণ সঞ্চিত করি হারাইল ুল ॥ ধন সাঞ্চি 
সেই জনে দান নাহি করে। ভগ্ডে নাশ হয় অগ্নি সলীল 
ভিতরে এত শুনি (ক্রোধে বলে রত্বসেন রাজ । 

ব্রাহ্মণ ভিখারী তোর ধনে কোন কাজ ॥ নৃপতি হুইয় 
যদি না সঞ্চয় ধন। কোন মতে পালিবেক কোটা কোটী 
জন ॥ দ্রব্য হতে গর্ব বহে নংস:র মাঝার। ধনহতে যেই 
ইচ্ছ। পারে করিবার ॥ ধনহীন জনের জীবন অকারণ ॥ কি 
কর্ম করিতে পারে না থাকিলে ধন ॥ ধন হতে অকুলীন হয় 
কুল ছত্র। সংসারে মহত্ত রহে বিজয় সর্বত্র ॥ সঙ্কট তারণ 
ধন নেই সুখ রস । মনুষ্যকে কি বলিব দেব হয় বশ ॥ ধন 
বন্ত জনের পুজয় সর্বজন। নিধন দেখিলে কেহ না পুছে 
বচন ॥ ধনের প্রভাপে নিত্য সেবা করে পর । নিধনির 
পুত্র দার মাকরে আদরা প্রাণপণ করি নিত্য ধন নঞ্চারের। 



এ ই সপ্ত চর 
প্রাণের চলন -২ ধন ঠকেবা দেয় কার ॥ বা, দেনা কতেক 
পাঁলিবে জাঁন ধনে ! ধন হতে তুষ্ট হই গৃহে পড্জি জনে ॥ 
ধনের কারণে হয় বড় মে কিন্কর । ধন হতে চল চিল সংসা 
রের নর ॥ শাপ্থ নিতি ভিক্ষা করি খাইবে ব্রাহ্মণ ৷ ধনে 
কার্ধ্য নহে ষদি মাগ কি কারণ ॥ পাইলে দিনের ভিক্ষা 
কৃতার্থ ব্রাহ্মণ । নৃপ ধন অংশ মাঁগ উন্মত্ত লক্ষণ ॥ ব্রাহ্মণ 
বলয়ে লোভ করি অতিশয় ৷ যেপুনি সঞ্চয় ধন কাজে ন। 
আয় ॥ মহাজন হইলে নঞ্চিব যেই মত। দান ধর্ম শত 
কর্ম করিবে তেমত ॥ সৎকর্ম নাকরি সঞ্চয় অত পাপ! 
পেটারির মাঝে যেন প্রোষে কাল নাপ॥ বিস্তর মঞ্চিত 
প্রে বিতর জঞ্জাল। সংসারে বিপনি নাষ ভআন্তে নাহি 
ভাল॥ এতেক ধলিয়। হেল আলোপ ত্রান্গণ। বহিদ্র 
চড়িয়! নৃপ করিল গমন ॥ মহাদাতা রত্বমেন জগতে বিদ্িত। 
স্থবায় পাইয়! মৌক। চলিল ত্বরিত ॥ আর দিন আচম্থিতে 
হেন বায় রষ্টী। এুলয়ের কালে যেন সংহারয়ে সু্টী ॥ 
খরতর বহে বারি রষ্দজী অতিশয় । মহা অন্ধকার নাহি দিক 
পরিচয় ॥ পর্বত প্রমীন ঢেউ আিয়! প্রবলে। আকাশে 
তুলিয়া নৌকা নামায় পাঁতালে ॥ নৌকা২ লাগি কত খণ্ড২ 
হৈল। ছত্রাকার হই কতো নানা দিকে গেল ॥ নৃপততি 
চড়ন ডিঙ্গ। অতি ন্মুগঠন। সেই মাত্র লহর সহিল কতক্ষণ ॥ 
তখনে রাক্ষন এক অতি ভয়ঙ্কর | জলাহার করে বিভীষণ 
অন্চর ॥ হস্তীর ভূমণ্ড জিনি নিশ! দিব্য অতি। নিস্বরিছে 
দত্ত যেন রায়ের পাতি ॥ নূর্য্য মম ছুই চক্ষু লম্বিত 
শ্রবণ। শরীরের লোৌম সব জিনি নসাবন।॥ তাল রক্ষ সম 
দীর্ঘ হত্তুপদ তাঁর 1 তন্ুকান্তি দেখি যেন নিশির আকার 1৮ 



সপতির ডিঙ্গা দেখি হরি অপার . মনে ভাবে বিষ আনি 
দিলেক আহার ॥ যতেক মনুষ্য কত খাৰ কত নিব? 
'পদ্ধিনি সুন্দরী বিভীষৈ ডালি দিব ॥ সীতারৌ পাইয় 
যেন হরিষ রাবণ । ততোধিক আনন্দ হইব বিভীষণ ॥ 
নৃপতি করিব মোরে বহুল আদর । এতেক ভাবিয়। মনে 
আইল নিশাচর ॥ দেখিয়। ডিজার লোকে রাক্ষন নিকট | 
মনেভাবে হৈল ধিক সন্কটে সঙ্কট ॥ সাহল করিয়া নৃপ বলে 
গোলা মার শুনি রা যক্ষে বলে পরিহার ॥ থেঘের 
শাজ্জন প্রায় 1 উচচচশ্বারে | শক্রে জন নহি আমি না 

মার আমারে ॥ পরম ধান্ষিক বিভীষণ নরপতি | তাহার 
কিন্কুর আমি শুন মাঃ মতী ॥ তুমিহ ধার্থিক বড় জন্ব বীপ 
মাঝ। ধার্থিকেং ইউ শুন মহারাজ ॥ রামচক্র সঘ তুমি 
বিভীষণ মিত 1 তেকারণে মঙ্কটে করিতে আইল হিত ॥ 
লহরে ফেলিল ডিঙ্গা ভ্রস্তর সাগরে । সেই পন্থে যাইব 
রহিল অতিং দুরে ॥ তেকাঁরণে করিব তোমার উপকার । 
সে বন্দরে তলি দিতে মোর অঙ্জীকার । কিন্তু মোরে 
ত্বরিতে করহ কিছু দান। তুৰ্ট মনে করি ঘেবা লইব 
কল্যাণ ॥ নপ বলে রন নৌকা লই যাও, তোমারে 
প্রসাদ দির যত ধন চাও ॥ তোসার নৃপতি ষে ধর্মিক 
বিভীষণ | তাহার নিমিত্তে দিব অমুলা রতন ॥ তোমার 
নপতির স্থানে মান্য পাঁবে তুমি। তোমার সঙ্গে ই্টতা 
করিব জান আমি ॥ এই বাক্য শুনিয়া কপটা নিশাচর ॥ 
চলিল বহিদ্র লই গমন সত্তর ॥ সথুদ্রের মধ্যে যথা জুল মহ! 
শীক। অতি বেগে ফিরে ঘেন কুস্তকার, চাক ॥ সেই 
পাকে নিয়া ডিক্কা ফেলিল সত্বুর । অত্যন্ত হরিষ হই 



নাতি নিশাচর ॥. বলে মোর হস্ত হতে আর যাঁকে কোথা 
সকল খাইৰ আজু নাহিক অন্যথা ॥ নৃপতী বুঝল জীব- 
নের আশ নাই। ভক্তি ভাবে এক চিত্তে স্মরিল গোদাই ॥ 
আর প্রভু নিরাঞ্জন তুমি দীনবন্ধু । তোমারে স্মরণ কৈলে 
তরে ভরসিন্ধু ॥ দোষ ক্ষেমি পাপ হতে করহ উদ্ধার । 
তুমি বিনে ত্রিভৃবনে কেবা আছে আর ॥ কপাময় নাম 
তুমি এক নিরাঞ্জন ৷ সঙ্কটে তরাও নাথ লইন্ু স্মরণ ॥ 
সঙ্কট সময়ে .যেব। স্মরে করতার। অবশ্য তাহারে প্রভু 
করয় উদ্ধীর ॥ হেনকালে এক মহা পক্ষীরাজ বর 1 আহার 
নিমিত্তে ভ্রমে সমুদ্র উপর ॥ রাক্ষসেরে অতি পঞ্ট দেখিয়া 
হরষে। নখে ধরি চুঞ্চে লই ভড়িল আকাশে ॥ তাহার 
পাখার বায় অতি খরতর। পাঁক হস্তে নিল! ডিঙ্গা উজীন 
অন্তর ॥ সমুদ, নৃপূতি দান মাগি না পাইল। সেই কোপে 
নৃপতি যে অসন্তোষ হৈল ॥ দেখিল বহিদ, না ভাঙ্গিল পথ 
বায়। সমুদ, হইল চর তাহার সহায় ॥ সেই ঢেউ লাগি 
ডি হইল খান২। ডুবিল সকল লোক হারাইল প্রাণ ॥ 
যখনে চলিল নৃপ বুদ্ধিতে আকলি। মহ| এক মাঞ্জম লইল 
নায়ে তুলি ॥ পঞ্চ ছয় জনের তাহাতে ভার সয় । যাবত 
ন৷ ভাঙ্গে কদাচিত তল নয় ॥ কুস্তপৃষ্ঠ প্রায় তার উপরের 
কাট। ভার চারি পাশে লাগাইছে চারি পাট ॥ লহরের 
জল যদ্দি উপরে পড়য় | . রুন্দা পস্থ দিয়া ততক্ষণে নিশ্ব- 
রয়॥ রহিধার লক্ষ আছে কাঁটেত ধরিয়া পদ্ম(বত্তী 
দিলে ন্প তাহাতে ভুলিয়া ॥ আ'র চারি মৈহ সখি পরম 
বেখিত। ধরিং নপ তারে তুলিল তুরীত॥আর এক খা 
ধরী ভুল তে সম্তর | লহুরে মারিয়া কল্য মাঞ্জন অন্তর 



ক্ষ গন রী রর ্ এরা 
পট ধরি নৃপতি ভাঁদিল। উদ্দেশ নাছির 

কারো কোন' দিশো, নিল ॥ “চারি স্গিকন্য। সঙ্গে শন 
ব্রাস-পায়া। রহিল শিকল ধরি মহাশ্চিত হৈয়॥.ভামিতে 
ভাঁসিতে কন্যা সমুদ্রের তীরে । কুলে লাগাইল 'নিষ্ক! 
ধবল লহরে ॥ জোয়ারে লাশিল তীরে পড়ে গেল ভাটি । 
সেই স্থানে রহিল মাঞ্জল পাই মাটি ॥ 

»» প্াবতীকে জমুদ্র কন্য। লই যায় ও পদ্মাবতী 
চৈতন্য পাইয়া রতুসেনের | 

জন্যে বিলাপ ককে। 

রাগ দীঘ' ছন্দ । 

কন্যারে ফেজিল যথা জলের মাঝারে তথা, দিব্য পুরী 
সমুদ্র রাজার। অতি মনোহর দেশ, নাহি তথা ছ্ুঃখ 
ক্রেশ, সত্য ধর্ম সদত প্রচার ॥ সমুদ্র নৃপতি সুতা, পদ! 
নামে গুণ যুতা, সিন্ধু তীরে দেখি দিব্য স্থান। উপরে 
পর্কত এক, ফল ফুলে অতি রেক, তাব্ুপরে রচিছে 
উদ্যান ॥ নান। পুষ্প ঘনোহর, সুগন্ধি সৌরভ তর, নান। 
ফল বৃক্ষ স্ু-লক্ষণ। তাহাতে বিচিত্র টুঙ্গি, হেম রত্ব নানা 
রঙ্গি, তথা কন্যা থাকে র্থক্ষণ ॥ পিতৃ পুরে ছিল নিশি, 
নানা রূপে কেলি হানি, যদি হৈল সময় প্রাতোন সখিগণ 
ক্রি সঙ্গে, আসিতে উদ্যান রঙে, সিঙ্কু তীরে দেখিল 
-াঞ্জম॥ মনেতে কৌতুক বানি, তুরিত গমনে আসি, 
দেখি চারি সখি চাঁরী ভিত । মধ্যেতে সে কন্যা খানি; 
রূপে রি রস্তা জিনি, নিপাতিত &চতনর হরিত 1 দেখিস! 
'ক্পের -কল& -বিদ্ষিত হইল বালা, অন্থমান করে নিজ 

পদ্মাবতী িরারারা % ২৩ ৯ 



রন 

|... ক ১৪৮ টার 
চিতে। ইন্দ্রপাশে বিদ্যা ধরি, কিবা দ্র দ্ঘর্গ নারী, 
অটৈতন্য পড়িছে ভূমিতে ৪ বেকত দেবিয়। আখি, 
ভীতল বসন সাঙ্গী, বিস্তরিত হৈছে কেণ ভেদ! বুঝিল 
সমুদ্র নায়, ভাঙ্গিল প্রবল বায়, মোহিত পাইয়া সিশ্ক 
ক্রেশ॥ চিত্রের পুতলি লমা, নিপতীত অনুরম/, কিঞ্চিৎ 
আছয় মাত্র শ্বান। আতি" শ্েহে ভাবি মনে, বলে পঞ্ষ। 
ততৈক্ষণে, বিঘি মোরে না করো নৈরাশ ॥ পিতার পুন্যের 
ফলে, আমার ভাগ্যের বলে, দীঘ' স্কোক কন্যার জীবন ! 
ডিকিৎসিমু প্রাণপণে, ক্লপা কর নিরাঞ্জনে, ছুখিনীরে 
করিয়া স্মরণ ॥ সবীগণে আজ্ঞ! দিল, উদ্যানের মধ্যে নিল, 
পর্চ জনে বদনে ঢাকিয়া । অগ্নি জ্বালী সেকে গাও, কেহ 
শীরে কেহ পাও, অন্তরে সন্ত্রে মহৌষধী দিয়া ॥ দণ্ড চারী 
এই মতে, বনু যনে টিকিৎসিতে, পঞ্চ কন্যা পাইল চেতন 
শ্রীযুত মাগন গুণী, মোহত্ত আরতি শুনি, হীন আলা- 
ওলে স্ুরচন ॥ সুখ অবশেষে দুঃখ, ঃখ অবশেষে সুখ, 
বিধি বনে আছয় নিকট । যারে বিধী রক্ষা করে, কে 
তারে মারিতে পারে, তীলে তরে সহ সঙ্কট ॥ | 

রাগ করুণ! ভাটিষাল জযক ছন্দ । 

চারি দ্নিগে চাছে কনা পাইয়া চেতন । পাশে শন 
দেখিয়া! পতী নিজ সখীগণ ॥ চন্দ প্রভা বিজয় রুহীন 
বিদামীলা 1 চারি সখী দেখে আর সহভিন্ন মেলা ॥ 
স্বামীর বিয়োশী দুঃখ অনলে জ্বলিয়া । পহীতে লাগিল 
চিত্ত হ্বদে প্রবেশীয়া ॥ ছুই হাজে হিয়া ফুমি কান্দে উভ- 
রাঁর শেল ছিটী, শীত ধলি ভাহারুম গায়এ নাহি পড়ি: 



. গঙ্গ  এট পক্ষ। |] 

চিনির রন জপাুজ্ও প্র রি বানী 
ভবন € আহা? শ্রভু কৌথা গেল আমাকে ছাড়িয়া । বীর 
হৈয়! নিক্গ নারি ছু$খেতে ত্যাগিয়া ॥ তেজিয়া ৰাস্ধঝ সব 
মাও বাপ পুরি? তোমা সঙ্গে ছুঃখিনী আলিন একাস্বরি ॥ 
কি দোব পাপিনী কৈল কমল চরণে । আম। পরিহরি প্রভু 
গেলা তেকারণে ॥ পুর্ণ বন্ত দেখি তোম৷ রাখিল সাগরে ॥ 
পাপিনী দেখিয়! সিন্ধ,ন! চাছিল মোরে ॥ হেনচন্ত্র মুখ কোন 
মতে পাশরিব। স্বতার ভপায় নাহি কেমনে মরিক ॥ 
আহারে দারূণ বাধি নিদয়া হৃদয় । কিঞিৎ নাহিক তো! 
আমার সদয় ॥ আহারে দারুণ কর্ম ছুঃখের যে ফল। 
আহারে দারুণ জন্ম জীবন বিফল ॥ আহারে প্রাণের 
নাথ প্রেমের আবেসি। আহারে সুন্দর মুখ জিনি পুর্ণ 
শশী ॥। আহারে সুন্দর অঙ্গ কাম অবতার আহারে 
কমল হাসি মধুর সঞ্চার ॥ আহারে দারুণ বীধি 
কেন হল! বৈরি 1 আহারে কি হবে পুণ্য নারি বধকরি ॥ 
আহারে কেমন শাস্ত্র নারি বধধর্ম । আহারে কেমন জ্ঞানে 
করে হেন কর্ম । আহা বিধি কেন হেন কৈল্যা বিড়ম্বন ] 
আহা কণ্টে কেন রহে দারুণ জীবন ॥ আহারে যৌবন 
মোর পুর্ণ অকুশল। আহ কল্প ফল মোর পুণ্য অমঙ্গল 
আহারে পারণ মোর হবে কোন গতি । আহারে দারুণ 
হুক্ষ পাপিষ্ট ছুদ্তি ! কি কলিং মোর প্রাণকাড়ি নিয় কি 
কৰি কি কল্পি মোর নাগর হইয়া! ॥ কি কল্লিং মোর প্রাণের 
ছুলভি | কি কলিং মোর গ্র।ণের বান্ধব ॥ কি কল্গি১ মোর 
রক্ত হরি নিয়া। কি কলিং ছুট নিদারুণ হেয়া-॥ কি কল্গিং 
মোর অধুলায রতন । কি কলিং মোর জীবের জীৰন ॥ কি 
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এ কি কলি, মোর জনমের জাশ?: নিতডি 
চিশ্ত অভিলাষ ॥ কি কলিং ঘোর মদন রঞ্জক | £কি কল্গিং 
মোর আপদ 'নাশক ॥ কি কলিং মোর ক্ষধার ভোজন। 
কি'কল্লিং মৌর -তৃষ্চার জীবন ॥ কি কল্পিং মোর ত্ীক্ষের 
বাশ 1... কিকলি২ং মোর বরিষার নাও ॥ কি কলিং ঘোর 
শীতের দোৌঁমর। কি কল্লিং মোর বসন্ত ঈশ্বর ॥ কি কল্পিং 
মোর তিষীরের শশী। কি কলিং ম্বোর কৌতুকের নিশী।। 
কি কলিং «মার দিনের দিনেন। কি কল্লিং মোর মনে 
ভবেশ ॥ কি কল্সিং মের কর্ণের কুগডলী। কি কল্পিং মোর 
নয়ান গুতলী ॥ কি কল্পিং মোর জন্ম উল্লান। কি কল্পিং 
মোর হান্য পরিহান॥ অমুদ কন্যার কাছে ক্ষেনে ক্ষেমে 
ঘাঁয়। বিলাপ করয় ধরি বলে হায় হাঁয় ॥ পলে দণ্ডে বুকে 
মুণ্ডে হানে মুফট.ঘায়। কোথা গেল২ বলে সর্ধথায় ॥ কোথা 
গেল কোথা গেল মোর প্রাণ পতি 1 কোথা গেলং কাহার 
সঙ্গতী ॥ কোথা. গেল২ আম। উপেক্ষিয় । কোথা! গেল২ 
মোর প্রাণ লৈরা ॥ কোথ! গেল২ কে জানে উদ্দেশ। 
কোথা গেলং গেল কোন দেশ ॥ কোথা গেল২ নিল কোন 
চোর্বে। কোথা গেল২ বিসর্ভজিয়া মোরে ॥ কোথা গেল২ 
আমা পরিহ্রি। কোঁথ। গেল২ কেবা নিল ধরি ॥ কোথ। 
গেঁলং বলি কুটে হিয়। ৷ কোথ। গেল২ কে দিবে আনিয়া ॥ 
কোথা, গেল২ গেন কার পুরী | কোঁথ| গেলং নারী বধ 
করি ॥ কোথা গেল মোর প্র/ণধন | কোথা গেল২ জীবের 
জীবন ॥. কোথা গেলং ফি হৈল ন| জানি । কোথ! গেলং 
বাঁক দেও. আনি ॥. কোথ! ুগল্২ কেবা নিল তাকে। 
«রকাথ| €গ্দা২ রে কহিবে মোকে ॥ কোথ। গেলন বার্ঠ। 
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লানে .কোনে। কোথ। গেলং কিমের কারনে. 4 কোথা 
থেলং- কে কহ্ছিবে কথ্থা । কোথা গেল২ আমি যাব তথা ॥ 
তজোথ। গেল২ কে দেখাই দিবে ॥ কোথ। গেল২ং কে 
তথাতে নিবে । কোথা গেল২ কহ দেখি সই । কোৌথ। 
গেল২ মোকে দেও কই ॥ কোথা. গেল২ দেও উদ্দেশিয়া ৷ 
কোথা গেলং খ্বোকে দেও নিয়া ॥। কোথা গেলং দেও 
উপদেশ । কোথা গেল২ কোথা সেই দেশ ॥ কোথ। গেলং 
ল্লুহ সত্য কথ । কোথা গেলং খাও মোর ম্বাথা ॥ কোথ। 

গেল২ কে মোকে কহিব। কোথ। গেল২ তথাতে যাইৰ ॥ 
কি হৈল২ মোর প্রাণধন পতি । কি হৈলং মোর নয়নের 
জ্োতী ॥ কি হৈল২ মোর কি হৈল প্রমাদ। কি হৈলং 
মোর মরমের সাদ॥ কি হৈল২ মোর. অন্বের ব্যঞ্জন | 
কি ঠৈলং মোর ব্যঞ্জন লবণ ॥ কি হৈলং মোর পিন্ধি স্থির 
ধারা। কি হৈলং মোর গৌরব সক্করা ॥ কি হৈলং মোর 
আয় র সঞ্চিত । কি হৈল২ মোর মনের বাঞ্চিত ॥ কি হৈল২ 
মোর মরম ব্যথিত । কি হৈলং মোয় বাঞ্। লোক হিত ॥ 
কি হৈ” মোর ছুই লোক স্বর্গ । 'কি হৈল২ মোর বল 
বুদ্ধিবর্গ॥ কিহৈল২ মোর চিত্ত অভিলাষ । কি হৈলং 
মোর চন্দ্র মুখ হাস॥ কি হৈল২ মোর নাশার পবন ॥ 
কি হৈলৎ মোর আতির শ্রবণ ॥ কি হৈলং মোর ভ্ুই লোক 
বন্ধু।॥ কি ছৈলখ মোর আনন্দের সিন্দু ॥ কি হৈল২ মোর 
নষ্ট উদ্ধারক। কি হৈলং মোর কউ সুসারক॥ কি 
হৈল২ বোর মধু মাস খত ৷ কি হৈল২ মোর মন গ্রভ। হেতু 
কি হৈলং মোর জীবনের প্রভ1 ৷ কি হৈল২ মোর (যৌবনের 
শোভী |. হেন মতে পন্ধাবতী কান্দে বিনাইয়। চারি 
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অখী :কান্দে তেন .খিনতি করিয়া ॥ হঃখের কাপ্দনে হয 
'পাঁষাণ বিদার ।--সগুট্র ছুহিতী কান্দে কান্দনে ভাহ।র & 
ব্যথিত হৃদয় কান্দে সব সখীগণে। সত্দ্র ছহিত। আমি 
ধরিল। আপনে ॥ সবেমিলি ধরিয়৷ তুলিল পঞ্চজন। 
সান্তাইয়া প্রিয় ব'ক্যে পছিল৷ কারন ॥ ন1 কান্দ না কান্দ 
কন্যা! স্থির কর মন। শরীর বিদরে শুনি তোমার কাঁপন 
করতার ষেই করে দেই মাত্র হয়। বুদ্ধিবন্ত জনে তাতে 
ক্ষমা আচরয় ॥ যতেক রহস্য কথা কই আপনার । মোর 
মন বাষ্থিত তোমার উপকার ॥ কি নম তোমা ভুমি 
কাহার হুছিত।। কোন হেতু এথা আইলা কাহার বনিত! 
আপনা বত্তীস্ত মোরে কহ নত্য করি । উপকার 
করিব তোমার ফত পারি ॥ কন্যা বলে এক দ্বীপ মিংহল 
নগর | নৃপতি গন্ধর্থসেন তথা নরেশ্বর ॥ তাঁন কন্যা আমি 
পদ্মাবতী অভাগিনী ॥ জন্বুহীপ রাজ রত্বমেন নুপমণি ॥ 
শুক মুখে মোর বার্তী শুনি নৃপবর। ষোগী বেশ ধরি 
আইল সিংহল নগ্বর ॥ পুর্ব তপস্তার ফলে পাই হেন ৰর 
বতনরেক মহা সুখে ছিল পিতৃ ঘর ॥ পক্ষী মুখে শুনিয়া 
দেশের বিবরণ। আমা লৈয়! নিজ দেশে করিল গমন ॥ 
হয় হস্তী হেমরতু শত সংখ্যা নাও। ভরিয়৷ চলিল, পন্থে 
বহিল স্ুুবাও ॥ লহরে মারিয়া সব ছত্রকার কৈল। নির্ণয় 
না জানি কারে কোন দিকে নিল ॥ নূপতি চড়ন ডিঙ্গ! 
ভাঙ্গিতে তরক্। মাঞ্জসে তুলিল মোরে চারি সথী সঙ্গ ॥ 
আর এক সখীরে তুলিল নৃপবৰর। লহরে মারিরা কৈল 
ঘাঞ্জন অন্তর ॥ এক পাটে ধরিয়! ভাঁমিল নরপতি । কিবা 
মরে কিবা জীয়ে না জানি কি গতি ॥ ছু সহত্র সখী মোর 
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শ্রাণের ব্যঘিভ। যোলশত রাজ স্ুত দি টা ॥ 
এক বারে সকল খরিগ্স সিন্ধু নীরে। কি লাগি রাখি 
প্রসভু আহি অভাগীর ॥ বজ, হস্তে দর অতি হৃদয় আমার 
এমত দারুণ ঢুঃখে না হয় হয় বিদার ॥ কি লারিয়া পাপীষ্ঠেরে 
মারিতে ন! দিলা । পাইতে আজন্ম দুঃখ ঘত়ে জিলাইলা 
এবে এই দাল মাগী তোগাঁর চরণে । মোর মন শান্ত নহে 
বেগর মরণে ॥ বিষ দান দেও যোঁরে প্রাণ করি শুনা । 
মোর বাঞ্চী পুরাও পাইব। মহা পুণ্য ॥ নেই মহাদতা৷ সেই 
দেয় মন ইচ্ছা ৮ আন মনে বিষ্ঠা দান পুরে মন বাঞ্চ | 
নিদারুণ বিধি দিল ঢুঃখের একান্ত । মরণ উপার দিরা মন 

কর শান্ত ॥ ফা সমুদ্র স্ুতা সঙগল নয়নে । সান্তাইয়া 
কহে কথ। মহংর কনে ॥ মোর নাম পগ্মীবতী তুমি মোর 
সই | চিত্ত ক কর তুমি উপদেশ কই ॥ স্বাথী তোর নাহি 
মরে জানিল কারণ। চক্দিমা জিনিরা দেখি উজ্জল বদন ॥ 
আরাস্তি লক্ষণ তোর শরীর প্রকটে । ধুইল সিন্দুর জলে 
বর্ণ'নাহি টুটে ॥ স্বছু তন বাল। তি স্মছ স্বজীবন। 
কুষ্ণ তন পুরুষের না হৈছে নিধন ॥ এই সমুদ্রেতে 
মোর পিত। অধিকারী । মাঁগরেতে যত কর্থ করিবারে 
পারি ॥। বাপের চরণ ধরি যতনে কহিব। যথ। থাকে 
স্বাধী তোর আনি মিলাইব ॥ যদি জীববন্ত থাকে সে 
স্বাধী পাইবা। টৈলেও স্বামীর সঙ্গে সহ ম্বতুু যাইবা ॥. 
দেখিতে তোমার ভিতে দহে মোর প্র€ণ। সহম্বত্যু প্রভূ 
ভাবি. হইব কল্যান ॥ পিত পাশে যাই আমি স্থির কর 
মন 1 মোর দিব্যলাগে সই না কর কান্দন ঈ এবলিয়! কন্যা 
সাস্তাইয়া-সিন্কুধাল। চলিল পিতার কাছেগগন চঞ্চলা $ 
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টি বন্যা বাপের নিকট যাবার সং সং বা 2 

+.. জ্ঞানহিয়া রত্রসৈনকে স্তত্ত করিয়া 
আনাইতে নিবেদন করে । .. 

ক্কন্যার নিকটে বালা রাখি সখীগণ। বাপের সম্মুখে 
গ্ণেল সজল নয়ন ॥ অশ্রা মুখি কন্যা দেখি সমুদ্র নৃপৃতি 
পুছিল মধুর বাক্যে ম্েহ করি অতি ॥ কারীর পরাখ 
তোমা কি করিতে পারে কি হঃখ-পাইছ নে কঙ্ধ 
মাও মোরে ॥ কন্যা বলে তোমার প্রনাদে মহারাজ । 
কেক কি বলিব হেন আছে ক্ষিতি মাঝ ॥ কিন্তু আজ 
প্রভাতে উদ্যানে রজে যেতে । সিদ্ধ, তীরে মাঞ্জস দেখিল 
আচন্টিতে ॥ নিরুটে দেখিল গিয়া কন্য। পঞ্চ জনি |. এক 
কন্যা তার মাঝে ব্রেলোক্য মোহিনী ॥ লহরে ফেলিল; 
করি জীবনে নৈরাশ | মহশ্চিত শরীর কিঞ্িৎ সমানে শ্বাস 
তার ছুঃখ অনলেদৃহিল মোরমন। চেতন করিল বহকরিয়। 
ফতন। ঠচতন্য পাইয়া কন্যা হইল অস্থির। তন্থ আছাড় 
বাল! বহে আখি নীর ॥ তাহার কারণে মোর অন্তর জুলি 
বনু যবে সান্তাইয়া রহস্ত পুদ্িল ॥ পদ্মাবতী মুখে ফত 
শুনিল রস্তীন্ত। পিত আগে সুন্দরী কহিল আদি অন্তু ॥ 
মরিবার্রেতু মোরে করে পরার্থনাতারিমাস্তাইয়া আইল 

৯তামার চরণ ॥ কন্যা বলে মোরে যদি থাকে তব হঞ্ছে 
আনিয়া তাহার শ্বামী মিলাপ আপনে ॥ স্বামী না পাইলে 
বালা মরিবসত্বরে। রছিব তাহার বধ আমার উপর্রে ॥- 
তীহাত্ব আমার বাপহয় এক নাম। : সত্য কৈল তাহার 
পূরিতে মনক্কাষ॥ তার ছুঃখ দেখি মোর হুঃখ অতিশয় | 
তাঙ্কার মরণে আমি মরিষ নিশ্চয় ॥ আশা দিল্পা না পুরিতিল 
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হয় সত্য ভ্রষ্ট | নি্ষফল জীবন ভার সত্য ছেলে নষ্ট ॥ ও 
বলিয়া ধরিলেক বাপের চরণ । কান্দি বিস্তর করিল পেরা 
থনি.॥ "মধুর বচনে নৃপ কন্যা অন্তাইয়া। রত্বসেন নাহি 
মরে কহিল হাসিয় ॥ ্ ব্য দেখি গর্বকৈল চিতওর নাঁথে। 
বিঘ্ নাশ হৈতে দান মাশিল তাহাতে ॥ তথাপিও নাবুঝিল 
অনের ভরমে । কেবা খণ্ড ইতে পারে যে আছে করমে ॥ 
বিলম্বে ফলয় ছঃখ কৈলে অপকর্ম । তথা মাত্র ফলে কৈল্য 
পণ্ডিতে অধর্ম ॥ নির্বন্ধ পুরিল আপি মৈল সর্ব জন। ছয় 
জন না মরিল আউর কারণ ॥ চাঁরি সখি সঙ্গে কন্য। রাখ 
সান্তাইয়া। যথ! আছে রডুমেন আমি আনি গিয়া ॥ 
কন্যারে এমত বলি সমুদ্রের পতি । বুত্দসেন আনিতে 
চলিল শীত্বগতি ॥ পুনি উদ্যানেতে বাল! চলিল সত্বরে ॥ 
পিতার সংবাদ কহি দান্তায় ক্কন্যারে॥ কহে হীন আলাওলে 
শুনলে যুবতী | কন্যাকে, কন্যায় তোষে পাই প্রাণ পতি ॥ 

' বাগ জুঃখিনী ভাটিয়াল ভমক ছন্দ | 
ভাসিতে ভামিতে রতন এক গ্রাটে ৷ জহর বলে 

নিয় লাগাইল তটে ॥ সমুদ্রেতে ক্লেশ অতি ছিমের কারণ । 
শ্র্য্যের কিরণ তাপে পাইল চেতন ॥ চারি ভিতে দেখে 
নৃপ কেহ নাহি সাতে । যতে, সান্তোরিল দ্রব্য না রহিল 
হাতে ॥ কোথা, গেল রত্মণি সুবর্ণ ভাণ্ডার । কোথা গেল 
হয় হুত্তী বাহিনী তপার ॥ কোথাতে কুমার গণ. মোর 
হিতকারি। কোথা গেল সহচরি পদ্ঘিনি সুন্দরী ॥ £€কাঁথা। 
গেল বহিদ্র কোথাতে গেল ধন কোথা গেল কর্ণধার 
কোথা সন্যগণ ॥ কাহাকে পুছিৰ বার্তা কোথা পাবস্তর | 
কোথা যাব কোথা পাৰ এই ভাৰ মোর. ॥. কোথা! €গল 

পদ্মাবতী মি ২৪ ঈ 
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পদ্যীবতী প্রাণের অধিক। খাহা_বিনৈ ঘটে প্রাণী না রক্ছে 
খানিক ॥ কোণ! গেল দ্রবা ধন কৈঁল্য যার গর্ব । মোরহ 
করিয়া সে হা'রাইল সর্থ॥ একেবারে সর্বনাশ হইল আমর 
রহিল দারুণ প্রাণ ছুঃংখ দেখিবার ॥ পশু পক্ষী নাহি বার্তা 
কাহারে কহিব। উদ্দেশ নাহিক কিছু কোন পন্ছে যাৰ ॥ 
আহা কুপাময় বিধি কেন হেন কৈল1। প্রাণ হরি শুন্য 
তন্ন কিলাগি রাখিলা॥ মনেতে ভরম দিয়! কৈলা সর্বনাশ । 
তুমি পুরাইতে পার নৈরাশের আশ & তোগার দয়ালনাষ 
ব্যাপিত জগতে । ছুঃখ নাশি তুমি মাত্র পার শখ দিতে ॥ 
আপনার মন্তগৃর্বে আমি হৈল নাশ 1? তোমার কপাল নাষ 
পাপীর কি আশ ৮ তোমার লীলার হয় সুখ হতে ছুঃখ । 
যদি চাহ দিতে পার ছুঃখ হতে স্মুখ ॥ এই মতে কান্দি 
স্ততি কৈল বারে বার। আঁখি নীরে হৈল সিন্ধ, ভাটিতে 
জোয়ার ॥ মরিল সমুদ নীরে প্রাণের ঈশ্বরী। আমার 
উচিত এই সিঙ্কতীরে মরি 7 স্বামী নারী একত্রে সে ন। 
মৈলে মগদ। সমুদ.উপরে গিয়া দিব মৌর বধ॥ ম্বতুন 
ডরাইল বসি সমুদের তীরে। দেহ ত্যাখিবারে নৃপ নাসি 
লেক শীরে ॥ 

রাগ দীর্ঘ ছন্ৰ ভাটিয়াল। 
তোমার কপার বলে, আপনার পাপ ফলে, মস্ত গর্বে 

পাছে না চিস্তিলুম। এক্ষণে সঙ্কট ভেল, শমন নিকটে 
আইল, উদ্ধারহ কাতর হইলুম ॥ প্রস্তু দে দরাল হেন, 
অনাথে করে শরণ,তুমি প্রভূ পরম কাঁরণ । ভুলিয়া সংসার 
পাশে, বন্দি হৈল মায়া ফাসে, না ভজিল তৌমার চরণ ॥ 
ভুষি ত্রিস্ভুবন নাই, তুঘি.বিনে গতি নাই, তরাও আপনা 



চট ১৮৭৬ 
নাম গুণে । তোমার ভরম কৈনু, আপনে আপন। খাইন্, 
তেকারণে লাগিল, যে দশা । হীন আলাওলে ভণে, যদি 
ভ্তাব দৃঢ় মনে, অবশ্য পুরিব মন আশা. 

. জ্যুদ্রপতি রত্বসেনকে আনিয়া! আপন কন্যাকে 
সমর্পণ করে ও কন্য! পদ্যাবতীর জপ 

ধরিয়া রতুসেনের নিকট 
যাইবার বিবরণ । 

যাগ জমক ছন্দ । 

ভক্তি ভাবে এক চিতে করহ কামন। । জ্ম্মাস্তরে পাও 
যেন নুন্দর বদনা ॥ এই বর মাগিতে ডুবিতে হৈল চিত। 
হেনকালে সমুদ্র হইল উপস্থিত ॥ ধরিয়! ব্রাহ্মণ রূপ 
আইল নিরয়। বলিল নৃপতি কহি অবধাঁন কর ॥ তোমার 
শরীর পাশ খত্ডিল এখন। পুনি আগ ঘাত পাপ কর কি 
কারণ ॥ আগে পছ্ত্তর তুমি দেও না আমারে মরিতে 
চাহিলে কেহ রাখিতে না! পারে ॥ নৃপ বলে কি উত্তর দিব 
তোম। আগে। এ পাঁপ জীবন মোর অতি ছুঃখ লাগে ॥ 
জন্থু ীপে চিতাঁওর ছিল নরপতি। দিংহলে নগরে গেল 
হই যোগী জাতি ॥ পদ্মাবতী বিভা কৈল মনের কৌতুকে 
শত মংখ্যা ডিঙ্গা আমি পাইল যৌতুকে ॥ হয় হস্তী হেম 
রত্ব ঘোটক অপার। ষোৌলশত নৃপ সুত সঙ্গে পরিবার ॥ 

 ছু-সহআ সখি যোর পরম সুন্দরী | প্রাণের হলভ মোর 
পদ্]াৰতী নারী ॥ তিলেক সমুদ্র মাঝে ডুবিল সকল। 
একীস্ত্র যৌবন জীবন কিব। ফল ॥ ব্রাহ্মণে তত্তর দিল 
শুনহে রাজন। জ্ঞানবন্ত হই কেন না বুঝ কারণ॥ 
স্রার ঈশ্বর এক আছে দয়াময়। কর্ম অনুবণে 
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ভোগ সংসার বিষয় ॥ সকল হরিয়। দিল 
চিত্তিতে- ভাবিয়া .এদখ তুমি বা কাহার ॥ এসব 

প্রভু তরাযর় তোঙারে। তার স্তরতি না করিয়া চা 
মরিবারে ॥. পুরুষের আশব্য আটজ্জিত ধন জন । বতবার 

আইসে যায় থাকিলে জীবন ॥ প্রাণ শেষ থাঁকিলে তাহার 
ধিক পাবে। আপ্ত ঘাতি হই কেনে মহাপাঁপী হবে ॥ নৃপ 
বলে সত্য পুরুষের কিবা হানি। যদি জীববন্ত' থাকে 
পদ্যাবত রাণী ॥ প্রাণ ধিক বিনে মোর প্রাণ (কিবা কাম। 

দ্রয়ে থাকি জীবনের কটা পর নাম॥ ত্রাক্মণে কহিল শুন 
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নৃপ শীরমণি। স্বজীবে আছয় তোর পদ্নাবতী রাণী ॥ 

চারি সখি সঙ্গে মোর কন্যার উদ্যানে । তোমার বিচ্ছেদ 

কনা! না জীয়ে প্রাণে ॥ তোছ। নিতে আইল আনি শুন 

নরপতি | তুরিতে দিব শিয়া ষথ। পদ্]াবতী ॥ শুনিয়া 

পুলক তাক্গ হরিব অপার । নেই সিন্ব, হেল যেন আনন্দ 
সাগর ॥ এক দৃষ্টে পদ্মাবতী নিরক্ষয় বাট। তিল মাত্রে 
নূপ লই আইল, সেই ঘাট ॥ বুবিতে নৃপতি মন্ধ্ব করিয়! 
তুরী। সধুদ্র ছুহিতা পদ্মাবতী রূপ ধরি ॥ প্র প্রভু 
করি রাম! আইল সমুখে। গমন ভঙ্জিমা নৃপ তেমত না 
দেখে ॥ কিঞিতৎ সন্দেহ মনে আইল তাঁর পাশ। না পাইল. 
পদ্যীবতী অঙ্গের সুবাস ॥ মুখ ফিরাইয়া নৃপ রহিল তখন। 
ছল করি সিন্ধ, স্ুত। যুড়িল কান্দন ॥ তেজিয়। নায়ক 

ঘর মাও বাপ পুরি। তোম। সঙ্গে ছুক্ষিনী আইল একাশ্বরি 
পড়িনু সমুদ মাঝে না হৈল মরথ। (তোমার কারণে ধিক 
ধিক পোড়ে মন ॥ বন্ছল প্রার্থনা করি পাইল তোমারে। 

কোঁন দৌষে ভসন্তোষ হইল আমারে ॥ হেন কালে ভূমি 

কা 
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যদি ফেরাও বদন। সাগরে: শড়িয়া আদিদরির রন । | 
নৃপ বলে সত্য নহে তুমি পদ্মাবতী আমিতে দেখিল 
আমি নহে সেই গতি ॥ তথাপিও ভরমে আসিল তোমা 
পাঁশ। সেই পুম্পনাহি দেখি নাই দেই বাস ॥ বচনপ্রকাশ 
মাত্র জানিল নিশ্চিতে । পরাঙ্গ না অঙ্গ পরসিব কোন 
ত॥ তোমা! কর তলে হয় মোর প্রীণ অন্ত । খিলাইয়া 

পদ্মাবতী প্রাণ 'কর শান্ত ॥ তবে সিন্ধ, সুতা হাঁসি বলিল 
বচন । বিচারে বুঝিল সত্য তুমি মহাজন ॥ 

রতসেন পদ্াৰ্তীর মিলন 9$সমুজ্ নৃপ 
হইতে বিদায় লই দেশে গষন 

করিবার বিবরণ । 

এ বলিয়া নিজ রূপ ধরিয়া! তুরিত। নৃপ লই গেল পন 
বতীর বিদিত ॥ অন্বলের তলে থাঁকি সিতা! পাই বাঘ । 
তেন মধ্যে দিদ্ধি পন্মাবতী মনস্কাঁম ॥ যেন দঘয়ন্তী পাইল 
নল পুনর্বার। তাহার অধিক টুল আনন্দ অপার ॥ 
ত্বামীর চরণে পড়ি কান্দে পদ্ম(বতী। অতি শীঘ্র বুকে লাগ। 
ইল নরপতি ॥ গুলাগলি হ্ইজনে বিস্তর কান্দিলা। জলরূপে 
তবখি পন্ছে নিশ্বরিল। ॥ চারি সখি সঙ্গে দোহা কান্দিল 

যতেক। মে সকল কথ! ফৈতে বাড়ে অতি রেক ॥ প্রিয়া 
বাক্য কন্যা সম্তাসিল নৃপূ মণি। তুমি আমি রক্ষা পাইল্ 
কিছু নহে হানি ? মন্ত্র দয়! শীল আছি মক্ষ চারি সখি ৮ 

পাঁশরিল সব দুঃখ তাঁসবারে দেখি ॥ সবে এবে এই ছঃখ 
ঠমল কুমার নকল । কি করিতে পারি তাকে নির্বন্ধ প্রবল 
বিধি রূপা হৈল চিতাঁওর যাই যবে । ততোধিক অশ্বয্য 
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পাইব পুনিতবে ॥ করহ:প্রভৃর: স্তুতি হই এক মম | ' জী, 
বন্ত রাখি-মিলা ইলগুছয় জন। সগুদ্র দুহিত। প্রিয়া বাক 
শান্তাইল। তুমি ছই মিলনে সমস্ত রক্ষা পাইল ॥ ত্রিভুবনে 
পৃতি নারি বিচ্ছেদ না হৌক। যদি হয় পুন রবি আতিয়া 
মিলৌক ॥ কায়া প্রাণ মধ্যে বিধি করয়ে বিচ্ছেদ । না 
হৈল ন! হৈত দান ঈশ্বরের ভেদ ॥ সেই সে করিয়া ছা 
মারিয়। মিটায়। সেই সে জীয়ায় পুনি আনিয়া ভেটায় ॥ 
মনের বান্ধব মিত্র প্রভু দেক আনি। সম্পদ বিপদে কিবা 
লোভ আর হানি॥ ছয় জন বালা দিল [বচিত্র মন্দিরে । 
ভক্ষন! ভোজন। রাজনীতি উপহারে ॥ নান বর্ণ সুমৌরভ 
বিচিত্র অশ্বর | পরি পুর্ণ থুইল আনি মন্দির ভিতর ॥ এক 
শত সখি তথ! দিলেক সুন্দরি । নৃপ কন্যা আগে কছ্ছে 
ভক্তি স্তুতি করি ॥আপনার গৃহহেন মনেত ভীবিয়া | যেই 
মনে শদ্ধা কর ই্িতে কহিয়। ॥ পন্য ফলে পাইল আমি 
তোম। দরশণ | ভিন্ন ন। ভাবি আমি তোমা পরিজন ॥ 
নৃপ বলে স্বত্যু দেহে তুমি দিলা প্রাণ। তোমার প্রসাদে 
হৈল সর্বত্রে কল্যান ॥ তূমি কল্যা হেন ঘোরজস্কট উদ্ধীর। 
এই জন্মে তোমার স্ুধিতে নারি ধার ॥ তোমার কার্যেতে 
যদিলাগে মোর প্রাণ। তথাপি সমান নহে কি বলিব 
আন ॥ তুমি সত্য ভগ্নি নরপতি মোর পিতা । মোর দোষ 
ক্ষেমিতে কহিও সুচরিতা ॥ আপনার প্রতিফল পাইল 
আপনে । কহিও নৃপূতি মোরে তুষ্ট হৌক মৌনে ॥ তাহার 
সাক্ষাতে লাজে না নিস্বরে বানি ।, আমাকে ক্ষেমিতে 
ভগ্মিকহিব৷ আপনি ॥ প্রাণ দান দিয়া পুরাইল মন আস। 
দেশেতে যাইতে মনে বড় অভিলাষ ॥ আপনে কহিব! 
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তগ্মি পিতার সাক্ষাতে। দেশে ধাইতে উপায় করুক রি 
নাথে॥ উস্ব ঈম্ব হাসিয়া কন্যা দি্জা পৃছুত্তর। দেশে 

॥ যাইতে চিন্তা কেন কর নৃপবর ॥ সমুদ্রের কেলেশ হৈলে 
নির্বল শরীর । দিম কত সুস্থ এথ। হও ম্বহাবীর & নায় 
করি তুলি দিব যথ! জগন্নাথ । দিন কত রঙ্গে থাকি পদ্ঘী- 
বতী সাত ॥ এ বলিয়া কন্যা গেল সমুদ্র মাঝারে 1 কছিল 
সকল কথ! পিতার গোচরে 1 মহ! সুখে তথ। আছে চিতা 
ওর পতি । সর্থ ছুঃখ পাঁসরিল পাই পন্ধাবতী ॥ প্রভাতে 
উদ্যানে আইল সমুত্রের বাল!। পদ্মাবতী পঙ্গে রঙ্গে খেলে 
মান! খেল| 1 হ্ুই জন মধ্যে অতি বাড়িল পিরীত। এক 
নামে ছুইসই হৈল এক চিত ॥ সমুদ্রের পতি অতি গৌরব 
করিয়া । নিত্য নিত্য আইসে ষায় নূপ সনে [ধিয়া ॥ মনুষ্য. 
শরীরে যাইতে নারে সিন্ধু জলে। দিস্ধু নাথে আসিয়। 
বোলায় কৌতুহলে ॥ এই মতে একসাস তথাতে আছিল । 
আর দিন রত্বসেন বিদায় মাঙ্গিল ॥ এক নৌকা ভরি হেন 
রত, ব্ৃতর”ণ নাঁনা বর্ণ বিচিত্র বলন. মনোহর ॥ আর 
পঞ্চ রত দিল দ্বিপ মমতুল। এক২ রত্ ধরে এক রীজ্য 
মুল ॥ দশ জোন মনুবা দিলেক নর নাথে? শী করি তুলি 
দিতে লিয়| জগন্ন।থে ॥ সমুদ্র রাজারেনুপ করিয়া ভকতি। 
হরষিতে নৌকাতে চড়িল নরপতি ॥ গল! গলি ছুই 
নই কাদ্দিল বিস্তর। পদ্[াবতী উঠিলেক নৌক'র উপর ॥ 
সমন্ত রঙ্গনী নৌক। বাহি কুতুহলে । ছরঞ্জনে তুলি দিল 
জগন্নাথ কুলে ॥ এক গৃহ পাইয়া! রহিল নরনাথ । রত, 
ভাঙ্কাইয়! বহু তঙ্কা কৈল হাত ॥ হয় হন্তী কিনিয়া করিল 
বহু ৈন্য। দেখিয়। নকল লোকে বলে ধন্য ধন্য ॥ দত 



টি "সু ্ | 

লেন আইল শুনিয়া অর্ধজন ।.আসিয়া মিলিল চতার্দিট 
নৃপগণ ॥* বহুল বক্ষ সাজি ঠঁদন্য বহুতর। চিতাওরে 
হরিষে চলিল নূপবর ॥ পথে নৃপগ্ণশ সবে মিলিল আসিয়া । 
হস্তি ঘোড়া নানা, অস্ত নানা ডালি টৈয়া॥ চিতাওর 
নিকটে “খাড়া হইল আসি যবে। আগু বাড়ি, নিতে 
আইল পাত্র জিত্র সবে ॥ ঘোটক সহশ্রু সংখ্যা শত সংখ্য; 
হাঁতি। লক্ষং সৈন্য আসি মিলিল পদাতি ॥ যতেক নৃপতি 
গণ আসিয়! মিলিল। শত শত গলঙ্গাষেন সমুদ্রে সাঁমাইল॥ 
রাজ নীতি সাঁজে বাঁজে ছিল সব দেশে । আসিয়া মিলিল 
সব নৃপতির পাশে ॥ দেখিয়া আপার সৈন্য বহুল উল্লাল। 
পুনরপি দৃষ্টী গিয়া লাগিল আকাশ ॥ এই মনসাদ বক্র 
নহে শুদ্ধমতি | দেখিলে সম্পদ সুখ ঃপাঁসরে বিসম্তি ॥ শত 
অব দুক্ষ যদি পায় অতিশয় । পাইলে টরকেক সুখ সব 
পাঁসরয় ॥ এই লাগি দুঃখ ফিরি আইসে বারে বার | বিন! 
দুঃখে না চিন ঈশ্বর আপনার ॥ মহাবন্দে চিতাওরে, আইল 
নৃপবর | ঘরে স্বরে যহোৎ্সব করে বহুতর ॥ রক্ত ভুদোলে 
তুলি রাগী পদ্ম(বতী । শত শত ক 4 রা ঢাল দক্গতি ॥ 
অতি মহোৎসব করে শুভক্ষণ জানি । নুপ সঙ্গে পাটেতে 
উঠীল শিয়া রাণী ॥ পদ্যবতী সে নৃপ ৬ ঘনে। নম 
স্কার কল্য আসি মাতার চরণে ॥ কান্দিয়!ং হইল চক্ষ, 
জ্যেতি হীন। রত্ব ঘুখ দরশনে হইল নবীন ॥ ধরিয়া পুত্রের 
গলে বিস্তর কান্দিল। দেখিয়া বহুর মুখ আনন্দ জন্মিল ॥ 
খাল ভরি হেম রত নিছে দোহা নেরে। পরিপুণ দান 
কল্য ভিক্ষুক সবারে ॥ ইষ্ট মিত্র আসিয়া! সকলে বোল! 
ইল। দোহানকে নেছিয়া বিবিধ দান কৈল ॥ পদ্যাবতী 
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দেখি সবে ধন্য. প্নব্য বলে। . এমন স্বরুপ বিধিতমৃজিল 
'ভুতলে ॥.. সংমীরে এফৌত রূপ আন্ে:কিরা দাই। রূপের 
একান্ত তারে সৃজিল গোসাই,॥ নৃ্পতির পুরেটহুল উত্সব 
“বল 1. নিত্য গীত নানা.বাদঢ.পুরি স্থলস্থ,ল ॥. ফেক 

আইঙ্:শুনি ॥. লক্ষণ রূপে পন্মাবতী প্রবেশিল 'দেশ। 
লক্ষি ধাইল টৈয়া যত হুঃখ কেলেশ ॥ বিচিত্র মন্দিরে 
আছে পুস্পের উদ্যান। পদ্মাবতী টয়! নৃপ গেলো! সেই 
জ্ছার+৮ সমন্ত দিবম দোহে এক সজে ছিল । সন্ধ্যাকালে 
নৃপ নাগমস্ডি পাশে গেল ॥ দেখি নাগধতি না করিল 
সব দৃষ্ট ॥ ফিরিয়া. বিল নৃপ দিগে দিয়া পুষ্ট ॥ প্রিয়া 
বাক্য কৈল ন্প বহু পরার্থন। নিশ্বাস ছাড়িয়া! রামা বলিল 
পচন ॥ ভ্রিতৃবনে' হেন কু না দেখি না শুনি। পতি মন 
'সমন্দিভ- ছুঃখ্িত. রমনী ॥ শিশু হস্তে সেবা কৈল্য হই 
কাক মন ॥ তিলে পাঁমরিল শুনি আনের কথন ॥ সেই 
মগদিনী রাম! রাখিল তোমারে । শুনিলে অন্যের কথা 
প্াসরিবা তারে ॥ আবোধ করয় অলি পুরুষ বিশ্বাস । 
নানা ফুলে মধু পানে না পুরয় আশে ॥ এতেক সে আপ- 
নার বলিয়া অজ্ঞান । জ্ঞানে জ্ঞানে কি করিব হেন উল 
টিলে প্রাণ & অন্যের কারণে তুমি হই গেল৷ যোগী । 
ঝুর্রিয়াখ আর্মি মরি তোমা লাগি ॥- অজ্ঞান প্রাণীরে না 
রাখিত কদাঁছিত । যদ্দি'না- হইত পাপ আশুঘাত ভিত ॥ 
কারস ওানন্দে তুমি. ছিল। কেলী হাসি । কাদ্দিং জামি 
গ্েঙিহিন্থ - অহনিশি ॥ তোষার বদনে বীজ চমকে সন । 
ম্বোর হরঙধ অবিরত হয় বরিষণ ॥ প্রলাপ করিতে কেন 
পল্পাবন্তী ৯ ২৫ ৯ 
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আধিয়াছ হেখী প্সা. অধয়র লই প্ীণ রাধি তন 
কিঞ্ল 'ধাড়াই, প্রেক্-কপটার সনে ৷ ছুরে থাকি নমন্কা, 
তোমার "চরণে ॥  নৃপ বলে প্রাণত্রিয়। শুন নিবেদন? 
পুরুষ ভ্রমর তুল্য স্বরূপ বচন ॥ নানা কুলে মধু পিকে 
ভ্রমর চরিত + পা স্নেহ না ছাড় কদাচিত ॥ অন্ত 
শুনিলে অভি রূপের কথন । কেমন পুরুষে পাঠে ধর: 
ইতে গন ॥.দিন দশ বিচ্ছেদ কি লাগি কর রোষ। বিচ্ছেদ 
মিলনে বাড়ে অধ্ধিক সন্তোষ ॥ যথোচিত জ্ুখ হয় মদহ্ড 
মিলনে । বিচ্ছেদ মিলন যেম ক্ষুধার 'ভোজনে 1ভাঘা 
ছাঁড়ি ছরে গেলে যদি হয় দোষ। নিকটে আসমিলে ফেন 
হও অসন্তোস ॥ দুর হৈতে পর্তি যদি আইসৈ বিদ্যমান । 
হাসি না বলয় "রাম! হুঁদয় পাষাণ ॥ বদিবা' করিল দো 
ক্ষেমহ এখন। এ বলিয়া করে ধরি ঢুদ্ছিল বাদ॥ সজল 
নয়ানে বালা ধরিল চরণ। কণ্ঠেলাগাইয়া রাজা কলা আলি 
জন ॥ পতি পরশনে সতী অভি আনন্দিত। রল ভরে | 
প্রতি অঙ্গ হৈল পুলকিত ॥ | 

রাগ নহি কান্ুর। | 

- আজি শ্বখের নাহি ওর, আনন্দে মন বিভোর, চীর 
গতির আমে মনের মানসে, নাগর মদনে মোর ॥ 

পুয়া।  সুথা রসময় নিধি, আনি ৮ বিধি, বনজ 
যতনে; দেব, আরাধনে,- ডেল. [লিকধি॥ 
পীক শশধর, চন্দন ফুল ভ্রমর, আ ূ 
মীত, শীতল মদনশ্বর॥ বিরহ মত্ত ঘাঁতজ্, নকল রা 
সঙ্গ, হাতি দরশনে অঙ্গ পরশনে, লমৈন্য হইল ভঙ্গ 
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অতি রসিক সুজন, জপ জিহী পঞ্চবান, শ্রীযুভ মান, 
আরতী কারণ, হীন আলাওলে ভুন্ধন॥৬ 

রতুলেন নাগমতির সে কেলি করিয়া 
পদ্যাবতীর নিকট যাইবার বিবরণ ॥ 

রাগ জমক ছনা। 

ছঃখ কথা অবশেষে নান। স্ুখরঙ্গে ৷ আছিল সমস্ত নিশি 
নাগমতী সঙ্গে ॥ কৃষ্ণ লুতে দোঁহে অঙ্গ করি ছিল ভার । 
যার যেই মনবাঞ্ খণ্ডিল স্থুদার ॥ রতসেন সিঙ্গলের 
বতেক বাখান? আদি অন্ত কহিলেক নাগুমতী স্থান ॥ 
পদ্যাবতী সনে যেই বিহবারিল কেলি । রতি রসে নাগমতী 

(নিশি বৈল স্ুলি॥ প্রভাতে আলিল পুনি যথা পদ্মাৰতী। 
সুখ ফির।ইল কন্যা দেখিয়। ন্পতি ॥ সমস্ত রজনী কোথা 
_ ছিল! সুখ রসে? প্রাণ বান্ধা রাখি তথ| আইলা দিবসে ॥ 
শ্রোণীত পৈরন বাঁস গলিত চিকুর। দেখহ সুন্দর মুখ 
আনিয়া মুকুর ॥ আজি কেন বিপরীত তোমার বদন । 
অধর অঞ্জন দেখি খাইয়াছে! পান ॥ রজনী জাগিয়। ছঃখ 
পীই অতিশয় 1 ঘুমিয়া পর প্রভাত মমায়॥ আপন! 
পৈরন বন্ত্র হারাই কোথায় । কোন রমণীর নীল বাস দিছ 
গায় ॥ পৃষ্টেতে কঙ্কন দাগ হার চিহ্ন উরে। ম্বাজিছ বয়ান 
চত্দর সুর সিন্দুরে ॥ চরণে পড়িয়া! যানাইতে অতিশয় । 
ই আটিক চিহ্ধ লালাটে উদয় ॥ মন স্থির নাহি হয় 

রাখি তথা । স্রীন্বে্ট বেশে অঙ্গ লিয়৷ আইলা হেথা ॥ 
তথা পিয়া সুখে থাক হেথা কিব1 কাজ । সধী গণে এ বেশ 
দেছিলে পাবে লাজ ॥ যথ| ইচ্ছা! তথ গির। নখে থাক 
রঙ্গে। আমার পুরাণ কেন লই যাঁও সঙ্গে ॥ এ বলিয়। 



ধা শাবক গজ 

নয়ানে গল জল্ধার | ধুর বনে *শ বলে পয়সা 
কেন অসান্তোঘ হও ঞাগের ঈশ্বরী। নিবেদন শুন মোন 
অবধান করি ॥ শুনিয়া তোমার ক! রাখি গেদ যারে। 
কর্দাচিত তোম! সম দয়া নাহি ভারে 1 তোম। লাগি ছাড়ি 
গেল আদ্য বিবাহিতা । আধার বিচ্ছেদে অতি হইছে 
দুঃখিত ॥ লোক ধর্ম চাহি তার নাহি যাই আছি | প্রাণী 
বান্ধা দিতে কেবা আছে বিনে তৃঘি ॥ আপনে পণ্ডিত তুমি 
বুঝ হিতাঁহিত। সমুচিত কর্দদেরোষ ম। হয় উচিত ॥ 
বনু প্রিয় বাক্য নপ প্রিয় সান্তাইল। যথাযোগ্য দমীদরে 
দোহানে রাখিল ॥ পদ্মাবতী নাগম্বতী কাছে চলি গে্গা। 
যুগপদে ভূমি গতে প্রাণাম করিল! ॥ নাঁগমতী করে ধরি 
কোলে বসাইল। প্রিয় বাক্য কহি ললাটেতে চুম্ব দিল ॥ 
ছুই সতিনির মধ্যে বাড়িল পিরিতি । স্বামী সেক! করে 
দোহে হই একমতী ॥ জন্ব দীপে মধ্যে জয় পুর্ণ রব হৈল। 
পদ্দি নীল্দুন্দর রত্বসেনে লই আইল ॥ কহে হীন আলাওলে 
এ সব বারতা । চারিদিকে চলি গেল প্স্মাবতী কথা ॥ 
ভটি বিপ্র ষোগি আদি শদ্ররূপিয়ান । পদ্যাবতী 
কূপ কথ। শুনিল বাখান ॥ 

রাগ দ্বীঘ ছন্দ | 

নানা সুখে কত কাল, গোর়াইল অতি ভাল, রতুমেন 
চক্রবর্তি রাজা । সুধন্য সকল দেশ, নাহি অপকর্ম লেশ, 
ন্পগণে করে নিত্য পুজা ॥ আর দিন দিজ এক, বিদ্যা 
গুণে অতি রেক, রাঘব চেতন নাম তার। কে সয় 
স্বতি বৈসে, কার্যেতে দ্বীতিয় ব্যাসে, নপ পাশে 
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আইল রহ্বার ॥ নানা গুণ দ্বিজষর, দোখ তাও স্বর, 
বৃত্তি দিয়া রাখিল সাদরে ৷ আগের শপ্তিত মবং-ননা নিংখ্যরে 
আনবর, স্তুতি বিনে রাঘব গোটরে ॥ তৃতীয় শ্রদ্বীপ দিনে, 
জিজ্ঞাসিল রত্সেনে, চক্দ্রের উদয়" হবে কবে? বিচারিয়া 
নাঁহ বুঝি, রাঘব বলিল-'সজি, কালি সে বলিল ধরিসবে ॥ 
ছিদ্রে পাই গুণীগশ, বলিল করিয়া পণ, যার বাক্য প্রায় 
রি তত্তে। বু অপম্বীন পাবে, দেশ হতে নিংত্বরিবে, মিথ্যা 
হেন না বলে পণ্ডিতে ॥ রাঘব বিচাৰি চার, প্রতি পদ ছেন 
প্রায়, মহাজন বাক্য না উলটে । কর হতে শর গেলে, করি 
দন্ত নিঃস্বরিলে, কদাচিত পুনি না পালটে ॥ রাঘব ভক্তি 
ভাবে, মিত্য২ যক্ষ নেবে, ক্ষ সিদ্ধি 'আছিল তাহার । 
দেখাই মায়ার চান্দ, গুনীগণ হৈল ধন্দ বলে বেদ হইল 
গামর ॥ বেদ মিথ্যা হবে ঘবে, সমুদ্র শুকাবে তবে, উল- 
টাবে সংসারের রীত। দেখাইছে দৃষ্টী বন্দ, প্রতি পদে 
উদ্নে চান্দ, কালি সব হইবে বিদিত ॥ আর দিন চক্র দেখি, 
পাই দ্বিতীয়ার সাক্ষী, আশীর্বাদ করিয়া রাজায়ে। পণ্ডিত 
সকর্ঈবলে, কাঁলিকার চক্দ্র হৈলে, আজি হৈতে অতি 
ঈ্গোতির্ময়ে। যেহ করে দৃষ্টী বন্দ, দেখায় কিত্রিম চান্দ, 
ভাবি ভজ নৃপ মহাশয় ॥ হেন কর্ম যেব। করে, আর কি 
করিতে নারে, রাজ সভা সদ যোগ্য নয় ॥ শুনি নৃপ 
ক্রোধ মনে, আজ্ঞা দিল ততক্ষণে দেশ হতে বিপ্র নিকা- 
নিতে ৷ মহত্ত মাগন ধরি, আআরতি করিয়া সরি, হীন আলা 
গলে বিরচিতে ॥ যে জন পণ্ডিত হয়, বিশর্শিয়। কথা কয়, 

যেন নহে গতাস্ত শোচন। বিধি বক্রু হয় যার, ধিকাধিক 
নাহি তীর, কর্ম লেখা না যায় খণ্ডণ ॥ 
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, দেশ হস্তে নিওস্বরিল, প্লাঘব চেতন । পদ্মা বতী বিল 
জব বিবরণ ॥ মনে ভবে নৃপ্পতিরে ভাল ন। করিল । 

এয়ন গুঁণির দেশ ত্যাগ অজ্ঞাদিল ॥ সমু লরপতি নিন্দি 
সর্বনাশ কল । ভাল মন্দ হৈতে-তার-বিচার না-কৈল্। 
প্রতিপদ -দিনে যেবা চজ্দ দরশায় & তাহাতে অধিক ফল 
গাইত রাজ্বায়। কবিগণ জিম্বা তিক্ষ খড়গ ছুই ধার? 
এক দিকে ভ্লে আর দিকে অন্ধি তার ॥ কদাচিত একটুক 
বুক যদি কলে । বহু যশ হয় নাশ অপযশ অণ্পে ॥ রাজাজে 
কহিয়া যদি রাখি এ ব্রাক্মণ | মন ভঙ্গ হইবে যতেক গুনী 
গণ ॥ দানে বাক্যে তুষ$ করি জ্রাক্ষনের চিত? সস্তোষ 
করিয়। মান্যে পঠাইতে উচিত ॥ এতেক ভাবিয়া রাজ। 
অন্ত্মৃতি লিয়া। দান দিতে রাঘৰেরে আনিল ডাকিয়া, ॥ 
্রাহ্মণ পণ্ডিত সে শদে রর পুজ্য মান ॥ আন্তঃপুরে যাইতে 
পারে রানি দিতে দান ॥ দাড়াইল গিয়া বিপু দ্বার এক 
পাশে। ভ্রেমে না জীনিল কিবা বিজুলি আকাশে ॥ চিক 
দ্বারে আষি পদ্যাবতী দাড়াইল। চজ্জজ্যোতি ভুল্য-্রীদ। 
পুন্থে নিও ্বরিল॥ প্রতি রোদে রূপু-ছেরি ভামুমানে। দিবসে 
এরদিপ জ্বালাইল কি কারনে ॥ গাঁশীর্বাদ ঠকল বিগ্র অন্য 
সুখে থাকি । . প্রণাঁমিয়। কহে ব্রাণী করিয়া ভকতি ॥ 
মোহন পণ্ডিত ভূমি ঘকল জ্ঞাপন। ভোগ বাদ যথা তু 
করে আগমন $. যতো দিন এথাতেতে আছিল জনন পানি 
আনন্দে বর্চিলা কেহ না করিল হানি ॥ এবে যথা ভোগ 
আছে..তথ। চন্দিষাও ॥বিতব্য গতাগত তস্তবুঝি চাও ॥ 
কর্ম নিরজিত আছে কার দিব। দোষ নৃপতির প্রতি -নঃ 
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হইব! অমস্তোধ॥ পণ্ডিত: নিকটে: খাকে দরিদ্র মায় 
জুখের সমায় মাত্র সেই সে ভ্রমায় ॥ পৃথিবীতে মহা দাতা 
বলিয়া তাহারে । পণ্ডিতের দরিদ,গ্লাঙডাইতে যেই পারে ॥ 
মোর দানে খশ্ডিব ভৌোমা যতো ছুইখ। পরিবার সহ্হিত্ডে 
ভুর্জিবা কতো সুখ.॥ আর দান দিলে হবে ভার গুরুতর । 
পতন কাঞ্চন দেও অপ্প-বিস্তর ॥ 8৭ 

: পদ্মাবতী ব্রাক্মণকে দান দিয়া বিদায় করে। | 
.. আনীর্বাদ-কর্ধি করে হরিষে গমন-। আমার নরপতি প্রতি 

তুষ্ট হই মন॥ এবলি ফেলিয়া দিল রতন কাঞ্চন 
পাঁত হৈল যেন লৈয়া তারাগণ ॥ কাঞ্চন ভেলিব বাম 
হুত্তে চিক তুলি । রাঁধঘ উপরে যেন শঁড়িল বিজলি ॥ নিষ্ক 
লঙ্ক পুর্ণচন্দ্র জিনিয়া বয়ান। বাজি অলেকা ফাসে চকোর 
সমান ॥ অটৈতন্য হই রীপ্র পড়িল ভুষিতে ৷ দারে চিক 
দিল কন্য। হাঁিয়! ইশ্চিতে ॥ ফান্দেতে বাত্তিয়া পক্ষী 
করে ধড় ফড় । - দেখিয়। বিস্মিত মনে বলে কন্যা বর ॥ কি 
হইল ব্রাঙ্গণেক্র না বুঝি কারণ । ধরি ভুলি যত্বে সে চিফিৎম 
সবীগ্ণ ॥ তুলি বলাইল সবে চক্ষে দিয়া পানী। চেতন 
চৈতন্য কি.লাগি হৈল হানি ॥ কহ বলে ত্রাহ্মণেরে পাইল 
ভূত প্রেতে । কেহ বলে-অঙ্গতাঁর কল্পে সন্নীপাতে ॥ কেহ 

বলে স্বত্যু লাগি হৈন অগ্তন। পুছিচ্ছে লাগিন্ন সবে 
"করিয়! যতন ॥ কেন অচেতন হৈল কহে কথা সার ৷ কিবা! 
কার দৃষ্টি কিবা ব্যাঁধীর সঞ্চার ॥ ততক্ষণ ম*চেতন হইল 
ব্রাহ্মণ 1 টুক২ ধ্যাঁম কবরী রহীল আপন ॥, দ্বীজ বলে নহ্চে 
মোর উন্মান্তের মত | লাজভয় তেজী কহি নিজ মনোরতত ॥ 
এই চিতাঁওঢর বৈসে মহা বায়ার 1... বারে, দেখে তারে 
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সারে না করে বিচার ॥.কাহীরে কহিব বাকা কেবা জানৈ 
ভায়ে।- সপ্ধেহ তষ কাম দুর্চি হরীতে তক্করে ॥ কেহ নাহি 
রক্ষক গোহরী নাহী। জাগে। সর্ব ধোন থাকিতে পরাশী 
জয় আগে । হত্যারে না করে ভর.হেন ঠগ্ন এথা। ভীকা- 
রির গ্রাণলয় অন্যের কি কথা ॥ অন্তরে অনল জ্বলে হৃদে 
লাগেবাণ। গুবাতে পরয় ফাম্দ সজল নয়ন ॥ চরণে নীগার 
পরে মন হয় বন্দি। কে পারে বুঝিতে হেন বিধাতার 
সন্কী॥ কি দেখিল২ করি নী সঙ্গ । মহা ধনঞ্জয় মাঝে 
দছিল পতঙ্গ ॥ সখী বলে চেতন চেতহ মন মাঝে । নেই 
সে করিতে যজ্ঞ রহে প্রাণ লাজে ॥ হস্ত পদ দহিয়া ফে অঙ্গ 
টব ভস | তবে বিপ্র চক্ষ ভরি দেখিয়া মানস ॥ যেই মন 
ইচ্ছা হয় যদি নরে পাইত। নৃপতী হইত লব কেহ ন! 
মীগীত ॥ কত জন যত করি না পাই মরয়। যার ভাগ্যে 
ধরে যত করিলে ঘটয় ॥ প্রবল যাহার কর্থ্থ বিনী যতে, 
পায়। ভাগ্য হীন যত জন পাইয়া হারায় ॥. আপনে 
পণ্ডিত ভুমি সবাকে বুঝা ও | তোমা বুঝাইঈইৰ কেবা মনে 
ভাবি চাঁও ॥ রাঘব আপন! মনে বিচারী রহস্য। রহীতে 
মাপারী এ! চলন অবশ্য ॥৬উন উন নম নম শত শত 
কই। মনে চিন্তি এই লিখি চলে ভ্রম হই ॥ হ।টী চলে 
টলী লী আখি সে প্রকাশ। চক্ষে প্রোপ্সে স্বম কুজে, 
নিকট আকাশ ॥ দেখিয়া উজ্জল পন্থ চলয় কালে । 
ঝড় বায় মহা৷ ছঃখে সময় বৈকাঁলে॥ কাঞ্চন লইয়া সঙ্গে 
নানান বিভূতী 1. নিজ দেশে গেল, বীপ্র লই সর্ণ ফুতী॥ 
অন্য ছলে না বাণী মাগন যজ্ঞ থা । ভক্তী ভাবে মাননু, 
নৈরাস নহে, তথা ॥ ছোলতান আলাউদ্দীন দিছীর- ইশ্বর । 



রর 
সার স্থানে মানি নিয়া কাঙ্কন দোসর ॥ মোর উপদেশে 
হেন কন যদি পায় আজন্ম দরিদ্র মোর খ্ডিব নিলায় ॥ 
এতেক ভাবিয়া মোনে রাখব চেতন। বীরে-ধ্বীরে. তথা 
হস্তে করিল গমন ॥ যাইতে যাইতে গেলে দিল্লির মাঝার,। 
দেখিলেক দেশ অতি অলঙ্গ অপার ॥ অতিশয় উচ্চতর 
দিলির কপাট । ছত্র পতিগণ ভুমি ধরয় লল্লাট ॥ প্রবল 
ছত্রিশ লক্ষ দিব্য অশ্ববার। মদমত্ত গজদ্বারে বিংশতি 
হাজার ॥ সহত্র১. অশ্ব শতে শতে হস্তি। লক্ষ সংখ্যা পাশে 
যার চলায় পদাতী ॥ শতে শতে হেন মতে উমরা মহস্ত। 
কর জোড়ে সাহা আগে. দাণ্ডাই আছেম্ত ॥ দৌঁ-হাজায়ী 
,তে হাজারি ছাজারে হাজার। পঞ্চ শত সণ্তড শত গ্রণিতে 
অপার ॥ আর নান। দেশি চতুদ্দীকে নরগণ। দুওার না 
পার কেহ করিয়া যতন ॥ বিপ্র বলে নৃপকুলে না পায়স্ত 
দেখা । ত্রীন্ষণ ভিকারী ক্ষদ্র মোর কিবা লেখা ॥ কেমন 
পাইব আমি সাহা দরশণ। ভাবিয়। চিন্তিয়! মনে বুঝিল 
ব্রাহ্মণ ॥ একশ্বর &লছে যেবা সংসারের ভার 1 জ্ঞান চক্ষে 
দেখে সেই সফল সংসার.॥ সজাগ না হৈলে চিত্ত মৃপ অধি 
পতি কেমতেতে পালয় মে সমস্ত বন্ুমতি ॥ অতি উচ্চ 
জিংহাসনে বসি দেয়বার ৷ সকল উপরে দৃষ্ী পড়য় তাহার ॥ 
সর্থ দিন রাজ কাজে স্মুখ বিলাসয় । উদাসিনি মতে নিশি 
নগোর ভ্রপ্ষয়॥ দিবা রাত্রি কিবা রঙ্গ দেশে যত জাতি! 
সকলের বার্তী হতে কনে দিবা রাতি॥ পন্থিক বিদেশি 
আইলে দেশের মাঝার। ততক্ষণে কহুয় সকল বার্ত। 
লার॥ সাহা আগে এক ছতে করে নিধেদন। এক বিপ্র 
ফ্লারে করে রতন কাঁঙ্কন ॥; সাহার মোনেতে মানস] শুনিয়। 
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ভিকারী। পর দেশী জন কোথা ই ই্ধারি। ॥ কান 
পুরুষ করে শুনি দিলির নাথ। কৌভুকে আদেশ কৈলঃ 
আঁনিতে সাক্ষাত ॥ রাঘব চেতন মনে আছিল নৈরাশ | 
সাহার আদেশ শুনি অত্যান্ত উল্লাস ॥ 

রাঘব চেতনের দিল্লির বান্রসার 
সাক্ষাত হইবার বয়ান ॥ 

পরম হরিষে বিপ্র নিকটে আসিয়া । ব্আশীর্বাদ কৈদ 
ক্ষেতি ভালে পরশিয়! ॥ সদত তোমার প্রতি তুষ্ট হৌক 
বিধি ৷ যুগে যুগে রাজ্য করো মনোরথ শিদ্ধি ॥ হস্ত তুলি 
আশীর্থাদ করিতে ব্রাহ্মণ । চখকে কাঙ্কন নগ লাগিল 
কিরণ ॥ আজ্ঞা কল ছোলতানে হরযিত। মন। ত্রাক্ষণ 
ভিখারী কোথ। পাইল! কাঙ্কন ॥ পুনরপি ভূমি শিরে ধরি 
দীজবর । ওদ অন্ত বশ হোক রাজ রা বর পদ্ধিনী 
সিঙ্গল দীপে ত্রেলোক্য মোহিনী | চিতাওরে মিছে রত 
সেন নৃপ মনী॥ কোমেল ঠা কিনি অঙ্গের সুবাস 
অনুক্ষণ মধু কর ভ্রমে তার পাশ ॥-্ুর শশী জিনি জ্যোতি 
নয়ানে বয়ান,। দেখিলে গোরখের সিদ্ধি হরেযোগে জ্ঞান ॥ 
সতীরতি রস্ভানহে রূপের তুলনা । সেই কন্য। দিলা মোরে 
কাঙ্কন দক্ষিণা ॥ ফেলিতে কাঙ্কন আমি বেকত দেখিহ্থ | 
জ্যোতির্শয় ভরিল আখি হেরিতে নারিন ॥ অতগতন হই 
আমি পড়িল ধরণী । চেতাইল সখীগ্রণে চক্ষে দিয়া পানি ॥ 
ব্রাহ্মণ ভিখারী ধীর না পারি ধরিতে । অন্য জনে দেখি 
চিত্ত ধরিবে কি্গতে ॥ এককরে কাঙ্কন পড়িল সেই খানে । 
কান্ধন দোসর তার মাগি সাহা স্থানে ॥ সাহার লেবাঞ্ধ 
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ষোঁগ্য এমন সর ইন্রপাশে থাকিন্ডে উচিত অপসরী ॥ 
দিজ বাক্য শুনি সাহা হাসিয়া ইশ্চিত। বলিল ব্রাঙ্মাণ কিছু 
উম্মত্ত চরিত ॥ কাঁচ যোগ্য ভি.ক্ষক কাঞ্চন যদিপায়।, 
ভূমিতে থাকিয়। পদ গগনে লাগায়.॥ পণ্ডিত তপস্থী সত্য 
কহিতে উচিত । তোঁষার বচনে মোর না লাগে প্রতিত॥ 
€কোথ। হেন নারী আছে সংসার ভিতর । সুর শশী নে 
যার রূপ সমশ্বর ॥ আমার সেবয় কত আছয় পদ্ঘিনী । 
ভুবন বিচারি লক্ষ২ এক আনি ॥। ষোল শত মধ্যে যদি 
দেখ এক দাসী । তাহার শতেক গুণ কহিব প্রকাঁশি & 
বান্ষণ বলয় সাহা দিলীর ঈশ্বর.। সংসারের -ছত্রপতি 
তোমার কিন্কর ॥ যতেক হলি বস্তু আছে পৃথিবীত ॥ 
তোমার সাক্ষাতে সত্য আছে নিত্য নীত্ত ॥ তোমা সমান 
আর কে আছে ভুবনে । তোমা সব থাকিবেক তাহার 
সদনে ॥ ব্রাহ্মণ ভিখারী আমি চতুর্বেদ জ্ঞাত । সাহা আগে 
মিথ্যা কথা কি মোর যোগ্যতা ॥ সগুদীপ ভ্রমিয়াছি বিদ্যার 
কারণ। তেকারণে নাম ধরি রাঘব চেতন ॥ নান। বূপ 
দেখিয়াছি ভ্রমি নানা দেশ। শাস্ত্রেতে জানিন্ব কত ভাল 
মন্দ লেশ ॥ হস্ভিনী চিত্রাণী আর সংখিনী যুবতী । এ. 
সরুল দীপে জন্ম এই তিন জাতি ॥ সিজল দীপেতে জন্ম 
সকল পদ্দিনী। বিধি বাম জন্ম তথা ত্রলক্য মহিনী॥ 
ঘরে ঘরে তথাতে দেখিল ভাল মন্দ। পদ্7াবতি আগে 
সব দিবসের চান্দ ॥ শুর শশী দরশনে মন বুদ্ধিনয়। দেখিলে 
বদন তার মৃচ্ছাগত হয় ॥ চারি জাতি রমণি ও যার যেই. 
স্লিত।.. শ্লোক বন্দে বাখানিল সাহার বিদিত ॥ সে সব 
কহিতে কথা বাড়ে অতিশয়। রতি শাস্ত্র নানা আদি পুস্তক 
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আছর। পদ্মাবর্তী :রূপ শেষে কহিল বাখানি। শুনিতে 
শুনিতে সাহা 'বলে ধনিং ॥ কনক কঠিন অতি. তন নু 

| কোল অধিক কমল গন্ধ দর্পণ উজ্জঙ্ন 1. ননী পুলি 

দেখিতে বয়ান নিক্ষলঙ্ক পুর্ণ চান্দ। নয়ন উকোর বাজে 
ভালে কার ফান্দ ॥ ফান্দে বাজায় পুনি না রহে খানিক । 
পুরাণ রাখিয়া মারে কটাক্ষে বিমিক ॥ মধু বাক্য মধু হাঁসি 
মধু বরিষয় । বিজলী ছটকে পুনি মারিয়া জিয়ায় ॥ মধ্.স্বর 
স্বদৃহাসি ঘ্ব্ মন্দ গতি । ষ্বু স্কে'মল তনু ম্দ্মন্দ বাতি ॥ 
সকল কৌমল মাত্র হৃদয়-কঠিন। তেই সে হৃদয় ফল যুগ 
কণ্ট পীন ॥ পদ্মিনীর চিহ্ন অঙ্গে পদ্মের সুবাস । মধু 
লোভে ভ্রমর ভ্রময্ন তার পান ॥ দান দিতে চিক দারে 
আইল কলাঁবতী। প্রতি বন্দর পন্থে নিঃম্বরিল অঙ্গ 
জ্যোতি। কোন মতে চিত্র কারে করিব তুলন। ভঙ্ষিম! 
লাবণ্য লীল1 ন৷ যায় বর্ণন ॥ গজমতি মধুবাক্য কটাক্ষ 
রাতুল ॥ লেখিং চিত্রকারে না পায় কুল॥ একান্ত রূপের 
লীলা না যায় কহন। যেই দেখে পাতিয়ায় আমার বচন ॥ 
দিব্য বস্েঅঙ্গ ঢাকি থাকে নিশি দিন। বাঁয়লগ্নে হয় যেন 
মুকুর মলিন ॥ রাঘব চেতন কণ্টে বৈসে সরম্মতি। শুনি 
শুনি রসে সাহা বসাইল মতি ॥ 

১... রাগ শ্রীষন্দার ॥ ্ 
''কুটীল' কবরী কুসুম মাজ। তারক মগুলে জলধ সাজ 

তুর শশী দেহে সিস্সুর ভালে । বেরী বিধুন্য কুল অলেকাঁ 
জালে'॥ সুন্দরী কামিনী কাম বিমোহে। খঞ্জন-গঞ্জন 
নরান চাত্ছ ॥ মদন ধনুক ভূরু বিভঙ্গে। অপাঙ্গ ইজিতৈ 
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বাণ তরঙ্গে ॥ নাষাঁ খগপতি নহে সমতুল। সুরঙ্গ অধর 
বান্ধুলি ফুল ॥. দশন মুক্তা! বিজলী হাসি। অমিয় বরিষে 
মধুর রাশী ॥ উরুজ কঠিন হেম কোটর। হেরি মু্ি ম্বুন 
হয় বিভোর ॥ হরি করি কুম্ভ কটি নিতশ্ব। রজছংমি 
জিনি গতি বিলম্ব ॥ কবি আলাওলে মধু গায় । মাগন 
আরতি রক সদীয়॥।॥ £ কত শি 

রাগ মঞ্জরীজমক ছন্দ । 

ব্রাহ্মণের কথা সাহার হদে প্রবেশিল। অনল পরশে 
যেন সপ্ত উনাইল। সে ম্বরতি আনিয়া যেন দেখাইল 
বিদ্বিত। জ্ঞান দৃষ্টি হেরি সাহা! হৈল মোহশ্চিত ॥ অন্তঃ 
পুরে নারীগণে মনেতে ভাৰয়। মন অলি পদ্ম বিনে আন 
না চাহয়॥ চন্দ্রের রূপের ভাবের ভেল লীন । অর্ক দৃষ্টে 
তারাগণে হইল মলিন । ত্রাহ্মণেরে পুনি জিজ্ঞাসিল দিল্লী 
শ্বর। পুনঃ কহ কোন মতে দেখিলা গোচর ॥ ব্রাহ্মণে 
বলিল লাহা রাজ্য অখণ্ডিত। আর পঞ্চ কন্যা আছে 
পদ্দিনী সহিত ॥ সমুদ্র নৃ্পতি তারে দিয়াছে বেভার। 
অন্ধকীরে জ্বলে যেন প্রদীপ আকার ॥ পৃথিবীতে হেন নগ 
কেহ নাহি পায়। সাহা আগে হেন নগ থাকিতে জুয়ায় ॥ 
শুনিয়া চপলা চিত্ত হৈল দিলীশ্বর ৷ পাখা হৈলে তিলে 
যাই চিতাওর নগর ॥ ব্রাক্মণেরে ধন রত্ব দ্িলেক ছৌল- 
তান। দশ হস্তী শত ঘোড়। দিল শীল্র দান ॥ দোসর 
কলাহ্ুন আনি দিল ততক্ষণ । ত্রিশ কোটি তঙ্কা ঘুল্যে 
লাণিয়াছে রতন ॥ লক্ষ হেম তঙ্কা দিল ভক্ষের কারণ । 
মহন্ত সেবায় তিলে দরিদ্র মোচন ॥ সাহা বলে পদ্মিনীরে, 
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পাৰ য়েইদিন। চিতাওর করি, দিব তোমার অধিন% 
পিরীতে ন।' দিলে কন্য! হৈব হেন কর্ম । প্রথমে লইতে 
যুদ্ধ তুলেন মর্ধ ॥ নুজা নামে এক বিপ্র পরম চতুর.) 
অতি. বড় কূপ সংগ্রামেতে জিনী নুর ॥ তার প্রতি ছোল- 
তানে করিল আদেশ। এই ক্ষণে যাও তুমি চিতাঁওর 
দেশ ॥ রত্বসেন স্থানে গিয়া মাগহ পদ্যিনী। সমুদ্র নূপতি 
দিছে যে পঞ্চমণি॥ তোমা সঙ্গে কন্য। রত্ব পাঠাউক দত্বর 
তার দেশ হস্তে আমি খণ্ডাইব কর ॥ দুয়া চান্দরি দিৰ 
তার রাজ্য মুল। তৃতীয় সন্মান পাবে প্রসাদ বহুল ॥ 
পিরীতে না দেয় যদি কহিও তাহারে । নাজুক আমার 
সঙ্গে যুদ্ধ করিবারে ॥ বুদ্ধি যদি থাকে তার প্রমাদ. লইধ.। 
নহে মোর ক্রে'ধানলে সর্বনাশ হইব ॥ পত্র লেখি শৃজ! 
হস্তে শীত্ব পাঠাইল। তুরিত গমনে চিতাওর দেশে গেল? 
পথ আস্তে বহু ছঃখ পাই সৃজাবর। আর দিন চলি গেল 
নুপতি গোচর ॥ সাহার রায়বার বিপ্র দেশে আইল শুনি 
আগু বাড়ি নিতে .আদেশিল নৃপমণি ॥ নৃপতি আদেশে 
বহু ৈন্য চলি গেল। বিপ্র আগে গিয়। শীন্্র বাড়াই 
আনিল ॥ নৃপতি সমুখে যদ্দি সে বিপ্র আইল। | ডদ্দেশী 
প্রণামি সাহ। বৃত্তান্ত পুছিল। ॥ বিপ্র বলে রতুদেন শুন 
আদি অন্ত। পত্র লেখি মোলতানে আম। পাঠালেন্ত ॥৮ 
এ বলিয়। বিপ্রবরে পত্র দিল আনি। চমকিত সভা খণ্ড, 
ছল কানাকান্টি% নৃপ করে পত্র দিলচাহিল পড়িয়। | 
মেঘ প্রায় রত্বসেন উঠিল গর্ভিয়া ॥ শুনিয়। সিংহের শব্দ. 
ডরায় মাতঙ্গ । কদাচিত নিংহ দেখি সিংহ নাঁদে ভঙ্গ ॥. 
ভার সাহা পুঁথিবীতে পতি স্থির চিত। পুরুষের নারী: 
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মাক্গে চপুলা চরিত ॥ ক্ষিতি পাল যোগ্য হয় সর স্থিরজন 
এমত আরতি হয় খলের লক্ষণ ॥ “ইজ্জ পাঁশে আুপসরা! 
থাকর সদায়। অন্য জনে কর্ণে শুনে দেখিতে না পায় ॥ 
বমলী শহত্র ফোল গোপালেরগণ। নারদে মাঙ্গিয়া নাপাইল 
এক জন ॥ যদি শীর মাঙ্গিত সত্তরে কাটা দিতুষ্ষ। সাহার 
আদেশ হস্তে সুখ না ফিরাইতুম ॥ কর্ণে নাহি নহে হেন 
অযোগ্য বচন। ঘরের রমণি দেয় কাপুরুষ জন ॥ বিপ্র 
দেখি মোর আগে কহ সে কথন 1 অন্যের জীবন নারহিভ 
এইক্ষণ ॥ বিপ্র বলে হেন কার্য্যে আইসে যে জন । মরণের 
ভয় তার নাহি কদাচন॥ ম্বত্যু ভয়ে কথা না কহিলে রায় 
বার। পুরূষআধর্ম তারে বলয় সংসার ॥ ঈশ্বরের কার্যেতে 
যাহার প্রাণ যাঁয়। তার ভ্রাতি স্ুতে শত গুণ ফল পায় ॥ 
একে রায়বার আমি দ্বিতীয় ত্রাঙ্ষণ। সম্পূর্ণ হইয়াছে 
আমার বচন ॥ এক দিন স্বত্যু আছে অবশ্য মরিব। তথ! 
পিও প্রভু কাধ্য উচিত করিব ॥ পাছে না চিন্তিয়া নৃপ 
কহ অনুচিত | বিমর্শিয়া বুঝহ আপনা -হিতাহিত ॥ নক্ষত্র 

বেচঠিত জ্যোতি বর্ণ নিশাকর। ভাবি দেখি কোন 
মতে সর্য্যের গোধর ॥ বিলম্ব নাহিক হৈতে ন্ুর্য্যের 
উদয় । যাহার প্রচণ্ড তাপে সংদার দহয়॥ সাহার 
মনেতে যদি ক্রোধ উপজিব। পর্থত উজাড়ি তিলে মারে 
ভরিন॥ চিতাঁওর গর্ব তুমি যেবা কর মনে । ধুলি হই 
উড়িবেক সাহা দরশনে ॥ যাহার ইঙ্গিতে সিস্ধু গিরি হয় 
গ্রক। অনুচিত তাঁর সঙ্গে বাক্য অতিরেক্ক ॥ শ্রবণ বিবরে 
নৃপধর মোর কথা । আপনার সর্থনাশ না কর অর্থথা ॥ 
সাহার ব্রাক্গণ আমি চাহি তো! হিত 1সাহা আজ্ঞা ভঙ্গমা 



ূ এত ২০৮ কি 
করিও কদাচিত ॥ চিতাওর দেশহস্তে খণ্ডাইব করা হুয়াঁজ 
চান্দরী দিব দেশ মনোহর ॥ কোন কাঁ্ধ্য যোগ্যতা প্মিনী 
এক দাসী ।-পরিবার নহিতে আপনা প্রাণে নাশি ॥ আর 
বহু সন্মান, পাইৰ! নরপতি । যেই রাজ্য মাঙ্গ দিতে পুঁরাও 
আরতি & নৃপ.বলে বিপ্র জাতি প্রাণের কাতর ৷ তাহার 
কারণে কু এমন উত্তর.॥ ঘরের রমণী দিয়! সম্পদ সম্মীন | 
এমত ইচ্ছিবে কেবা অধম অজ্ঞান ॥ বল :গিয়া তুরূকেরে 
নাকরে বিলম্ব। যত শক্তি থাকয় আইস করি ন। বিলম্ব 
পন্িনী অন্ধ হৈলে যাঁউক সিংহলে। যুদ্ধ শ্রদ্ধা. হৈলে এখ। 
আইসক সবলে ॥ কালী বদি আসিবারে শ্রদ্ধা থাকে মনে 
কহিও আন্মুক আঙজু আমার বচনে ॥ চিতাওর গড় মোর 
স্ুমে সমান 1 ত্রিভুবনে লড্যিতে আছয় কার প্রাণ ॥.. 

পাতা 

রত্রসেনের উত্তর পাই সৃজ! মনোলতানের নিকট 
যাই প্রকাশ করে এবং নৃপ ভ্রেগধ . 

হই সৈন্য তৈয়ার করি চিতা : 
-গুর যাইবার বিবরণ । 

টির জা আইল: সৃজা! সাহার বিদিত। পছুত্তর বচন 
কহিল যথোচিত ॥ শুনি ক্রোধে জ্লিয়৷ উঠিল সোলতান 
প্রচণ্ড কিরণ যেন নিদাঘের ভান ॥ এই হিন্দু ক্ষুদ্র যি 
আজ্ঞ! নাহি মানে । পৃথিবীতে মরি আর ভরাইবে কোনে 
আমার চরিত্র: সব জ্বীনে ভালে ভালে । পিপীলিকা পর 
হয় মরিবার কালে ॥ আদেশীলা ছোলতানে ক্রোধ করি 
অতি সাঁজ কর চিতাওরে যাৰ শীঘ্রগতি ॥ ঘতেক উমরা 
গণ আছে দেশে২। অতিশিত্ব আন্মুক মোর পাশে॥ পত্র 



. ক্ট ২৯১ ৯ টড কস 
লই ছুতগ্নণ যায় চি ভিতে 1 নানা.দেশ হস্তে ঘুষ উম্র! 
অ।নিতে ॥.বহু দেশ হস্তে সৈন্য আদিলেক সব । নান! 
যন্ত্র বাজায়েস্ত করিয়া উৎসব ॥ স-টসন্য চলিল সী! মনে 
করি রোষ | প্রথমের পয়ানে চলিল ত্রিশ. কৌশ ॥ চিতাওর 
সমুখে টানাইল নব গিরি । ভাশ্বের মণ্ডলী হৈ সর্ব সৈন্য 
ভরি ॥ অতি উচ্চ নাহার তাশ্কুলী দলাদল। হিঙ্গ,ল পর্থত 
জিনি উদক্গ উজ্জল ॥ সেই মহাঁনব গিরী যবে উদ্ধ করে । 
উপরে উঠিয়া বান্দে শত শত নরে ॥ তারে বেড়ি লৈন্য 
ভরি বআ গিরিময়। গগন মণ্ডল ভরি যেন ঘন ছয় ॥ সন্ধ্যা 
কালে দেখে যেন পশ্চিমের ঘন। নানা বর্ণ ধরা লাশে 
নুর্য্যের কিরণ ॥ সেই স্থানে তিন দিন বিশ্রীম করিল। 
হস্তী ঘোড়। দৈন্য সেনা আসিয়া মিলিল ॥ শত সংখ্য। 
বহি স্ব করিছে প্রধান । বিংশতি সহশ্র হস্তী পর্থত প্রমাণ 
লৌহময় বৃক্ষ অন্ষে ডগ মগ জ্যোতি । ছুরে থাকি দেখে 
হেন আইনে মেঘপাঁতি ॥ গজ পদ ভারে করে ক্ষিতি উল 
মল । ন। সহে মর্কটে ভারে হৈতে চাঁহে তল ॥ শরীরের 

শ্ন্ধ পাই করি কুল ধায়। চক্ষের আন্ধারি দিয়া রাখেন্ত 
সদায়॥ নানাম্বর্ণ নানাজাতি তুরঙ্গ ওখার । উত্তম কিরীচ 
ভঙ্গেচির শোভাকর ॥ হীরার হাজীর মেখি স্বর্ণ জেরাহি 
চলিতে চরণ যেন না পরশে মহী॥ এরাকি তুরুকি লামি 
মোৌললম্ত জাঁতি। আরবি বোখার! রুমি আর হরঘুজি ॥ 
পঞ্চমল আন্চাল চৌগাছি চৌধার। ছমন্দ অবৰকন্ি 
মাঁজম এক. হার ॥ বোরাখিজ. সখি সলা গীল লঙ্গ 'লঙ্গ। 
জর আর সব সুক্ষ তরঙ্গ ॥ নানাবর্ণ জোরকারি অশ্ব 
বায়, গতি । আরোহণ মাত্রে যায় রিস যুক্ত অতি ॥ লঙ্গ 

শা 

পদ্মাবতী ১২ ২৭ +ঈ 



1 শে হিখু্জা ঈি 

সংখ্য। কাথান চলিছে অঙ্$ট ধাতি । একেং খেচি চলে লক্ষ 
লক্ষ হত্তী॥ শতে২ মাছ্র একে একে গীব। নিশ্বাস 
ছাড়িত্ে ময়ে লঙ্গ লক্ষ জীব ॥ সপ 
হর্গম। চলিল সকল পহ্থ করি এক মলম ॥ সাচার মমৰ 
কথ! শুনিয়া বিশেষ ॥ খতেক উমরাগণ আছে দেশে 
দেশ ॥ নিদ্রাকালে গুহে যেন লাগিল অনল। তেমত 
চমকিউঠী চলিল সকল ॥ পশ্চিম খান্দার পুর্বে কাম রূপ 
বন্কা। চলিল মকল লৌক না ভাবিয়। শঙ্কা ॥ তেরশ 
তেষট্যা যুবা সাহা অধিকারী । প্রতি যুব প্রতি এক পঞ্চ 
মহ! ঝ'রী॥ তার সঙ্গে আছে যত উমরারগণ | মাঝে 
মাঝে নৃপ কুল নাযার কহন ॥ একবারে সর্বজন চলিল 
সত্বরে। সকলে চাহয় পুনী আগে ভেটিবারে ॥ ভূমিকম্প 
সমান পৃথিবী হৈল হছুল। আসিয়া মিলিলা সবে উমারার 
কুল ॥ চতুদ্দিকে পুর্ণ যেন বরিষার জল। সমুদ্রে আসিয়া 
শীঘ্র মিলিল নকল এ পাট হস্তে ছোলতান যবে নিঃশ্বরীল 

»শুনিয়া নৃপতি কুল অন্তরে কম্পিল॥ না জানি কোথাতে 
সাজী যায় দিলীশ্বর। ভিন্ন দেশী নৃপ কুলে মনে পায় 
ডর॥ ধন্য ধন্য ছোলতান হিন্দৃস্থান পতী। যাহার 
শব্দেতে কম্পে সব বন্্ুমতী ॥ ব্রিশ ক্রোশ চলে সত্য 
সত্বর গমনে। প্রাশে ফটক আসি মিলে, পঞ্চ দিনে ॥ 
নয় লক্ষ অস্ববর্র নানা অস্ত্রধারী | উঠ রর্ষ খচ্ঠর গণিতে 
কত প্ররী॥ আর বড় হয় দশ সহত্র কুর। যুগল 
কামান হয় হব্তীর উপর ॥ বড় বড কানে ভারীং 
পাঁতী। এক টানী চলে শতে শতে হস্তী ॥ রত্বদেদ 
স্থানে চরে কুহিল আঁসয়া। সাজী আইল দীল্লীশ্বর বন্ধ 



১ ১) 
অন্য লৈয়া ॥+ হৃত্তি হয় উট খচ্চরের নাহি লেখা । 
পদাতি যতেক আইনে কেব৷ জানে সংখ্যা ॥ সহ সহ 
নুপ আইল অপার । এনে নৃপ বলহ আপন জম্বাচার ॥ 

ছোলতানে্র খবর শুনিয়া রত্বসেন হিন্দুকুলে 
পত্র পাঠায় ও তাহার সহিত 

পরামর্শ করিবার ৰিবরণ। 
রতৃসেন শুনিয়া চিন্তিত হল মনে । পাঠাইল ছুত যত 

হিন্দু নৃপ স্থানে ॥ আমাকে পদবী দিছ তোম্বর! মকল। 
বিনা দোষে তুরূকে করিতে মাইনে বল ॥ সমুদ্র বান্ধিয়। 
কেব! রাখিবারে পারে। কুল ধর্ম চাঁহিয়! ইচ্ছিল মারি 
বারে ॥ জাতি ভাবে হও যদি সহায় আমার । ভোমার 
বড়াই মাত্র কি বলিব আর ॥ তুমি আমি হিন্দু জাতি 
অপ্প পরাণ। ভূমি. পাল হই করে লোভদ অজ্ঞান ॥ এক 
দিন মৃত্যু আছে নাহিক সংশয় । যুদ্ধ করি মরিলে সংসারে 
কৃতি রয় ॥ কুল না চাহিয়। যাঁদি আম। ভাব ভিন । সক 
লের উপরেআছয় এক দিন ॥ যাঁরে যেই ইচ্ছ! হয় তুবূকে 
করিবে । হিন্দু নীম যত আছে মহত্ত টুটিবে ॥ হেন অনু- 
ক্রমে আমি পাঠাইল পাতী। সতীর মরণ কালে স্বামী 
মাত্র গতি ॥ রতবসেন পত্র হিন্দ, নৃপগণে পাইয়া । লসৈন্য 
সাঁজিয়া শব মিলিল আপিয়। ॥ শাহার সেবায় যত হিন্দ, 
নরপতী। একত্রে মিলিল সব হই এক মতী ॥ শাহার 
সাক্ষাতে ভূমি পরশিয়া ভালে। ভক্তি ভাবে নিবেদয় 
নৃপতি সকলে॥ দিলীর ঈশ্বর তুমি সংসার পালক । পৃি 
বীতে নৃপ কুল তোমার সেবক ॥ আম! সব মধ্যে শেষ্ঠ 
চিতাওর রাজা!  পুরযাঙ্গক্রুমে হিন্দ, করে তার পুজা ॥ 



| | 50 কট ই৬ই ১ 0. 
বিনা অপরাধে রোষ নৃপ ছৌলতানে1.পুরধ হইয়া ন্ধায়ী 
ছিবেক কেধখনে ॥. আগা সব লেবকেরে যদি কর ক্ষমা? 

মংসাঁর ভরিয়! রহে তোমার মহিমা ॥ নৃপ সব কস্পঙর 
আর হয় তাতি। "জাম! নব অপ্প প্রাণ শীন্্র যায় জাত ॥ 
আমা সব চাহি ন। ক্ষমিলে অপরাধ 1 হাস্য সুখে দেও 

শাহা তান্ছুল প্রসাদ ॥ শাহার লবনে মুখ নারী ফিরইতে 
কুল ক্রমে জাতি ধর্ম না পারি ত্যজিতে ॥ আজ্ঞ। কর 
আমি চিতীশুর অনুনারি। রত্রদেন সঙ্গতী হইয়। সব 
মরি ॥-হাসিয়। দিলীশ্বর সবারে দিল পান। হয় বন্ধে দান; 
কৈল বহুল সম্মান ॥ ধন্য ধন্য বলি বাখানিল পুনী২ । 
কুলের নিথিন্ত ইচ্ছ! ত্যজিতে পরানী ॥ যেই প্রভু আমারে 
করিছে ক্ষিতী পতি । তাহার ভাবনা! বিনা আর নাহি 
গতি ॥, মোশলমান জাতির মনেতে নাহি আশ1। কদচিত। 

না করিব হিন্দর ভরশ। ! দীন মোহান্মদি.অ[ছেমে! রশীরে! 
ছত্র। তাহার প্রসাদে হবে বিজয় সর্বত্র ॥ ॥ এ বলি বিদায়! 
দিল হিন্দ রর সবে চলি গেল রতশেনের, শদন।॥ ূ 

সুই নৃপের যুদ্ধসাঙ্নের বিব্রণ। 
 চিতাঁওরে সাজিলেক রত্বসেন রায়। যত হিন্দু নরপতি 
সিলিল তথায় ॥ পর্বত উপরে সে চিতাওর গড়। বজ, 
নীল বান্ধি কৈল অতি উচ্চতর। বঙ্কিম! উপরে ধিক কৈল 
অতি বস্কা'। লভ্বিবার পক্তি নাহি দেখি/ন্সাগে শক্ষা ॥ 
খণ্ড খণ্ড ঠ বুরুজ বহুতর। বিষম কামান থুইল তাহার 
উপর ॥ অঙ্গুলি প্রমাণ গড় দিলেক বাঁটিয়।), পিশীলিক/ 
সঞ্চারিতে না পারে হাটীয়া'॥ একেক কাঙ্ রা রক্ষী বন্দুকী 
শতেক | ধানুফী কীর্গীন কথা কহিব কতেক॥ বজ সম 
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কান্ঠ শীলা শত. ংখ্য মণি। স্থানে স্থানে মাতাঁওালি 
টার্গিলেক আনি॥ ভক্ষ্যবস্তর আনিয়। থুইররাশি রকি বিংশতি 
বৎসর সে খাইতে পারে বমি ॥ বারুদ গোলা উঁলি শর 
অস্ত্র বতর । পরিপুর্ণ করি খুইল গড়ের ভিতর ॥ রজনী 
দিবন সম জাগে কোতয়াল। দণ্ডে দণ্ডে অবিরত ডাকে 
ডাকগাল ॥ গম্তির যে শব্দেবাজে বহুল বাজন ॥ নান 
মতে কৈলগড় সম্প্ণ সাজন ॥ ক্রোধ করি সাজিয়া চলিল 
ছোলতাঁন। তুলিতে মন্দর। মেরু ক্ষিতি কম্পবান ॥ পর্থত 
ভাঙ্গিয়৷ পড়ে নদা নদী ভরে । ধুলি অন্ধকার সুর না দেখি 
গোচরে ॥ রেনু হই পৃথিবী উড়ি এক খণ্ড। ধরণী অষ্ঠম 
হৈল অন্ঠম ব্রহ্মাণ্ড ॥ যেই মহ! নদী ছিল হস্তির সঞ্শর । 
অশ্ব ধাবাইয়া চলে তাহে সৈন্য বর ॥ বন রক্ষ না রহিল 
পশুর কি কথা । সন! পরে শ্রান্ত পাক্ষ পড়ে যথা তথা ॥ 
কর্ণে তালা লাগে শুনি কর্ণালের শব্দ । ধম সুমি নিশান 
রোলে রিপু হয় স্তব্ধ ॥ উর্দে অধে ভরি না পরশে আন 
দুফি। লৌহমর সম্পর্ণ হইল বাণ বষ্টী, দিনে অন্ধকার 
চলে বাণের ছায়ায় । চক্ষু জঙ্ধ হৈল ইস্তি বিচারি না পায় ॥ 
এইমতে নিত্য করিতে পয়ান। চিতাওর নিকটে আদিল 
ছোলতান'॥ দ্বার হেরে থাকিয়। দেখয় সব রাণী। বলে 
ধন্য ধন্য হেন তাহার ছোলতানী ॥ কিবা ধন্য রত দেন 
হল মহারাজ । যাহার কারণে হয় হেন নৈন্য 'সাজ ॥ 
দেখিয়। অপার মা অতুল সাজন ] রত্বসেন যুক্তি করে 
লৈয়া নৃপশণ ॥ দেখির। তুরুক সৈন্য আসিল নিকট | বিমর্শ 
ন' কল্যে কার্য পড়িবে সঙ্কট ॥ দেখছ তুরুক আসি নকটে 
রহিল। বিনী অপরাধে .মোরে অন্তরে রসিল ॥ গড়ের 
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ভিতরে নি সার করি-ষবে1 বীর ছেন জ্ঞান বি 
করিবে তবে ॥ বলিলেক ভয় পাই গড়েতে রহিল। দেখিয়া! 
আমার দাপ কাতর হইল ॥ প্রথমে বাহির হই যুজিতে 
উচিত। জয় পরাজয় মাত্রে ধদব নিয়োজিত ॥ প্রাণ পণ 
করি সবে যুদ্ধ করা চাই। বিধি বমে কিব। জয় কিবা ব্বর্য 
পাই ॥ এই যুক্তি করি আজ্ঞ! দিল নৃপ বর। হস্তি ঘোড়। 
সৈন্য সাজি চলিতে মত্বর ॥ যতেক মৃপতিগণ স্ব সৈন্য 
সাজিল।.র্ত সেন নিজ সৈন্য অগ্র গামি হৈল ॥ লৌহ 
ময় ব্রর্া অন্ধ অশ্ব অশ্ব বাঁর। পবন জিনিয়া গতি তুরঙ্ছ 
ওখার ॥ চলিল হস্তির ঠাট যেন মেঘ ছত্র। «মদ মন্ত শরীর 
জিরাই লৌহ মন্ত্র ॥ সৈন্য বাছি লৈল পঞ্চ পক্ষ অশ্ববার | 
মত্তকরি লৈল বাছি চতুর্থ হাজার ॥ লক্ষ লক্ষ পদাতি 
চলিল রাঁজ স্থুত ॥ নানা অস্ত্র ধরি সবে বিক্রম অদ্ভুত | 
চারি দিগে যত বীরে মিলি এ একবারে | মহা বেগ্নে সকল. 
চলিল ফুঝিবারে ॥। বাজায় ধুম ধরি পুনি তবর্দ নিশাস। 
বেউল কর্ণাল শব্দে ভুমি কম্পূবান | অশ্ব দল গর্জ দল 
পদতি বহুল ।রাজ1! সব আদি সাঁজিচলে হিন্দু কুল ॥রত্ের 
মুকুট শিরে ছত্র বিরাজিত। নৃপতি সহত্ু, সংখ্য! চলিল 
তুরিত ॥ঢালী প্রেঢাল গায় বারিপূরৈ চার্ৰ। শতেং সানাই 
সুস্বরে বাজে মারু ॥ এই মতে মহা শব্দে হিন্দু সৈন্যগণ। 
সাহার সমুখে আসি দিল বে রণ।৮ শতে শতে কামিনী 
কর্দকি লাখে লাখে। লিখা রে সৈন্য পড়ে ঝাকে২॥ 
সহঞ্র সহশ্র দর! ছুটে চন্দ হস্তি ঘোড়া. সৈন্য ভেদি 
করে খান খাঁন। একবারে হৈল হা গোর্স। গুলি রশি । 
ধুমে অন্ধকার কিছু না পরশে দৃষ্টী॥ হস্তি ঘোড়া আদি 
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পরে লাখে লাখে দৈন্য। খণ্ড খণ্ড হৈল যত ছিল অগ্র 
গন্য ॥ সাহার উমর! যত ছিল আগুয়ান। যুদ্ধ করি প্রবে 
শিল হৈয়! নাবধ্)ন॥ আর বার হস্তি আনি সমুখে রাখিল। 
গুর্পি তির চন্দ্র বাণে পৃথিবী রিল ॥ ডাক ওল ডাকিয়া 
কহিল সর্ব বলে। হেন মত যুদ্ধ আসি মিলে পুন্য ফলে ॥ 
ভ্িনিলে সাহার আগে প্রসাদ পাইবা। মরিলে কাফেরের 
যুদ্ধ দহিদ হইব ॥ এই ভাবি যুদ্ধ দেও করি প্রাণ পণ। 
গদ্র হিন্দু সমুখে রহিব কতক্ষণ॥ এতেক শুনিয়া! মৌসলমান 
সৈন্যকুল,। মারিয়! হিন্দুর সৈন্য করেন্ত নির্মল ॥ গোলা 
গুলি শর যুদ্ধ করিয়াঅপার। মিশ! মিশি ছুই সৈন্য বলে 
মার মার ॥ অস্থে অশ্বে গজে গর্জে পছধাতি২ । নানা অস্ত 
প্রহারয় ক্রোধ .করি অতি ॥ ১র্স চম্ম্ শেল টাঁ্গি মগছ্বর 
বিশাল তবর্ল তান্বুরাদি নৈরচ ভিগ্ডি পাল॥ গুরুজ 
প্রসদি আর খাছুরা ঝাষমর । দস্তা দন্তি কসা কমি যুদ্ধ বহু 
তর ॥| ঠেলা ঠেলি মুঠা মুঠি আর লাথা লাথি । প্রাণ নিরু 
পক্ষযুদ্ধ না চাহস্ত নাঁতি ॥ রক্তশ্লোতে বহে নি মাংস.হৈল 
পঙ্ক। আনন্দ জন্বুক কাক নাচে গৃধ কঙ্ক ॥ উাঁকিনী 
যোগ্সিনী মনে হইল আনন্ৰ। ক্ষেত্রে পাত্রে দৃষ্ঠী উঠি নাচয় 
কবন্দ ॥ যেইমতে পর মাংল খাইল মন স্ুখে। তেন আন 
নিজ মাংস ভঙ্ষয় কৌতুকে ॥ চর শিয়া সাহা আগে কহিল 
রত্তাস্ত 1 অগ্র গন্য সঙ্গে হিন্দু যুঝয় একান্ত ॥ হস্তি ঘোড়া 
উষ্ট, সৈন্য পড়িল বিস্তর যতেক উমরাগণ ইচ্ছিলা! সমর ॥ 

সোলতানের সৈন্য ন্জুজিবার ব্ব্রণ ॥ 

আদেশিল সোলতানে হই ক্রোধ মন। আমার সাক্ষাতে 



পু ৬৬ খু 

রচ্ব বুঝে এতক্ষণ ॥ দশ বিশ পঞ্চম হাজারি চলি যাও? 
মস্ত মস্ত হস্তি যত ব্রমেতে চালও ॥ সাহার আদেশ পাই 
মধ্যমের সৈন্য । হস্তি যত লই সঙ্গে হৈল অগ্র গন্য ॥ মেঘ 
পুর্সন্গে যেন আইল রী ধার। হিন্দ শৈন্য উপরে পড়িল 
মহামার ॥ হিন্দ সৈন্য হস্তি যত ছিল আগুগান। একবারে 
গোলা ঘাতে হৈল খান২ ॥ সহশ্রং আনি পাতিল কামান । 
এক স্বামে হরে যেবা লক্ষ জীব প্রাণ ॥ হেন মত শতে 
শতে ছুটে একবারে । গড়াই হিন্দর নৈন্যনিল হুরান্তরে! 
রত্মমেন হস্তি যত ছিল আগুওাঁন। এক পরে আইল -দণ্শ 
গজ বলবান॥ ভঙ্গ দিল গজ কুল ন পাইয়া বাট। প্রাণ 
লই ধাইল ভাঙ্গিয়া৷ নিজ ঠাট ॥ মহা ভজ পড়িল ধাইল 
সর্বজন । নিশা পতি বচন না শুনি সৈন্যগণ ॥ বাপে পত্রে 
না চাহে না চাহে ভাই ভাই 1 রত/সেন চরণে সকল গেল 
ধাই ॥ হস্তি হস্তে হয় চড়ি রতুসেন বীর । আশ্বাপির সকল, 
বাহিনী কৈল্য স্থির ॥ উচ্চঃম্বরে ডাকি বলে শুন নৃপৃগণ ॥ 
বীর পুত্র হই ভঙ্গ দেও কি কারণ ॥ বরণে ভঙ্গ স্বৃত্যু ধিক 
রহয় অক্ষাতি। যুদ্ধ করি মরিলেত হয় নর্গগতি ॥ রাজ 
পুত্র কুল ধর্ম শকতি বাজায় । রণ দেখি বিঘুখ বীরের ধর্ম 
নয় ॥ একাত্র ঃহইয়৷ যুদ্ধ দেও, অর্থ বীর । কার শক্তি হইব 
তোমার আগে স্থির ॥ রতসেন বচন শুনিয়া বীরগণ | 
প্রীণপণ করি সবে করয়. ঘে রণ ॥ তত সঙ্গে হস্তীর 
বাঞ্জিল দড় মড়ি। যেন ছুই পর্থতে পর্বতে জড়াজড়ি ॥ 
দস্তে দন্তে বাজি দস্তু ভাঙ্ছিয়। পড়য়। যার পরে লাগে 
সেই ভূমিতে গড়য় ॥ এক গজে আর গজে ঠেলিয়া লয়ে 
ষায়। চবি হয় নর তার পদ ঘায় ॥ ভূষণ্ডে ধরিয়া হস্তী 
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অশ্ব ফেলে ঢুরে । যাহার উপরে পড়ে অসি সপ করে ॥ 
ছুই দিক থাকি শর পড়ে ঝাঁকে ঝাঁকে । হস্তী ঘোড়। আদি 
সৈন্য শড়ে লাখে লাখে ॥ কোন হম্তি গৌলাঘাতে ভ্রমি 
ভ্রমি পড়ে । শরশয্যা হই কত ভুমি তলে গড়ে ॥ কোন 
হুস্তি ভ্রেমে শুল বাজি কুস্তদেশ্ এনাচিতে উপাক্গ ষেন 
বাজীয় গণেশ ॥ কার শীরে ভিন্দিপাল হানে কোন বীর । 
ধড়গ হানি কেহ কারে করে ছুই চির ॥ কার উদ ভেদী 
হস্তি তোলে ন র্তপরে । এথাতে থাকিয়া কুস্তে হানে য 
ঘরে॥ গুরূুজের ঘাতে কার ভাঙ্গয়ে পাঞ্জর । কার মুণ্ড 
ভাঙ্গে কেহ হানি পরম্পর॥ কেহ কার হস্ত কাঁটে কেহ 
কার পাঁও। কেহ কার মুণ্ড কাটে কেছ কার গাও ॥ 
শতে২ হস্তি অশ্ব হাজারে হাজার ॥ লক্ষ২ সৈন্য পড়ে 
গণিত অপার ॥ রণক্ষেত্র সম্পণ' “বূধিরে বছে নদী । । কৌরৰ 
পাগুব জিনি যুদ্ধের অবধি ॥ ধুমে অন্ধকার কেহ কারে 
নাহি দেখে । সহশ্রং পড়ে আইসে লাখে লাখে ॥ ছুই 
দিকে উলয় সংগ্রাম তরক্গ। প্রাণপণে করে যুদ্ধ কেহ 
নাদেয় ভঙ্গ ॥ অসীম সাহস হিন্দু দেখিয়া ছোলতান। 
ঘেঘের রথেতে চড়ি করিল পয়ান ॥ শাহারে দেখিয়া পাছে 
যত নিজ সৈন্য । একেবারে সকল হইল অগ্রগণ্য ॥ হস্তি 
দল লই সৈন্য হল আগুয়ান। একের উপরে ধায় দশ 
বলবান॥ অবশিষ্ট আছিন হিন্দুর যত হল্তি। নিজ বল 
সদ্ধিয়।! ধাইল শীন্বগতি ॥ তার পাছে ধাইল শাহার হস্তী 

ঠাট। পলায় হিন্দুর সৈন্য না-দ্বেখস্ বাট ॥ প্রচণ্ড তপণশাহা 
দেখিয়* প্রাবীন। হিন্দ, নৃপ মুখচজ্দ হইল মলিন ॥ বিধুমজে 
'হদ বত নক্ষত্র মণ্ডল | স্থুর দরশন  মাত্রে পলায় সকল ॥ 

পদ্মাবতী ৯ ২৮ % 
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ষ্ উচ্গ- নল দেখি নরপতিগণ । রাখিতে নারিল “ 
করিয়া যতন ॥ সবে বলে শুন রত্বমেন মহাশয়। নরপর্তি 

বাহিরে যুঝিতে যুক্ত নয় ॥ গড়পতি যুঝিবেক গড়ের 
ভিতরে । কাহার পরাণে তারে কি করিতে পারে ॥ 
শীত করি গড়ে উঠ না কর বিলম্ব। ক্ষেত্র যোদ্ধ। কে 
সছিবে শাহীর আরম্ভ ॥ এই যুক্তি করি মনে নৃপতি চলিল 
তবশেষে নন্য লই গড়েতে উঠিল ॥ মহশব্রে জয় বাদ্য 
বাজে শাহা দলে।. বহুল প্রসাদ পাইল উমরা সকলে ॥ 
শাহার কটকে গড় চৌদিকে বেড়িল। দ্বার বদ্ধি রতসেন 
উপরে রহিল ॥ ছোলতান সৈন্য গড় রহিল ঘিরিয়া। 
উম্বর। নবারে দিল আলঙ বান্ধিয়া ॥ চারিদিকে টঙ্জি প্রায় 
বান্ধিয়। সুসার। শাছায় সদৈন্যে রে করিয়। প্রকার ॥ 
প্রভাত হইলে যত উমর। মহন্ত ॥ সসৈন্যে দাজিয়া আমি 
গড় ঘিরিলেন্ত ॥ পর্বত উপরে গড় অতি উচ্চ তর । যু 
করি উঠীবারে না পারে উপর ॥ কিছুলক্ষয নাহিক করিতে 
পদ স্থির । উপরে থাকিয়া মারে গোলাগুলি তীর ॥ বন্ধল 

কুহুক তস্থ গোল। শুনি বাণ। মারিয়। বৃন্থল সৈব্য করে 

খাঁন খান ॥ আনীম জাহনে যেবা উঠীবারে যার । উর্দে 
থাকি মহা কান্ঠ পাষাণ ফেলায় ॥ শতে১ মাতগালী চুর্ণ 
কান করে । লণ্ড ভণ্ড হই সব ভূমিতলে গড়ে ॥ হেটেতে 
থাকিয়া যত অস্ত্র বরিষয়। গোলাগুলি আদি যত পর্বতে 
ঠেকায় ॥ একেবারে পড়য় মিশিক লাখে লাখে । পুনি 
কিবা পর্বতের গাছ গাল। থাকে ॥ উপরেত মহ! ভাব যদি 
ন! হুইত। ব্বর্গ পরে বায়, লাগি অল উড়িত ॥ এই মতে 
নিত্য নিত্য গড়েতে লাগায়। শাহাব কটক পরে কার্য 
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মাহিহয়॥ শাহার সাক্ষাতে আমি উমরারগণ। ভালে 

ক্ষেতি পরশিয়া করে নিবেদন ॥ অন্তি উচ্চতর গড় পর্ঘত 

উপরে । বহল প্রকার করি নারে উত্িবারে ॥ দ্বিগুণ-পর্বৃত 

পরে ঠসম্য নাহি বল। যত আস্ম বরিষয় নিস্ফল সকল ॥ 

নিভাং যুদ্ধ করি সৈন্য হয় ক্ষ । গড় বান্ধি যুঝিলে হইবে 

ৈনা জয়। 

শাহ গরছুক্ত বান্ধিতে কন্মিকে আজ্ঞা! 

করিবার:বিব্রণ। 

শুনি শাহী আজ্ঞ। দিল গরছুজ বান্ধিতে। কোটী২ 

সৈন্য দিল পাষাণ আনিতে ॥ সহত্র২ হস্তি লক্ষ লক্ষ গাড়ি 
উঠ রৃষ খচ্জর লিখিতে কত পারি ॥ নিশি দিশি অবিশামে 

গারদ্ুজ ববান্ধিল। বহুল কামান কত তাহাতে তুলিল ॥ 

মেঘের গর্জনে প্রায় ছুটরে কামান । ফুটীয়! রাষ্ীর গড় 

হয় খাঁন খান ॥ রাজার কম্মিক লাগি-রছে নিরস্ত্র । যত 

ভাঙ্গে পুনি গড়ে রাত্রির ভিতর ॥ যত ছর উচ্চ ঝূঁর গর 

দুজ বান্ধয়। তঙ ছুর নৃপে বন্দি উপরে তোলয় কর সব 
দেখিয়া আজ্ঞা দিল দিলীশ্বর । ধুর ধাঁনি তোল শিয়! 

গুরছুজ উপর॥ ধুরধানি কামান সহজে অতি বড়। চারজন 
বসিতে পাঁরে খেলিতে চৌগর ॥ আর বহু মহা কাগান 
তুলিল। শতেং বার আনি তাহাতে ভরিল ॥ স্বত্তিকার 

পত্রে প্রায় কুটীলেক গড় । পাষণে গড় ভাঙ্গি ফেলে হর! 

ভর ॥.. সহশ্রং জন নিল উড়াইয়া। তাহার ধমকে পল 

গৃরঢুজ ভাঙ্গিয়। ॥ প্রলয় হইল হেন লোক হৈল স্তব্ধ! 
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কর্ণে ভালি লাগিল শুনিয়া ঘোর শব্দ ॥ কত গর্ভবতী 
ছল নিপাত তৃখনে । মহা ভূয় উপজিল গল্ড বাদি সকে॥ 

নি 
০ স্ফ ন্ মনেতে সাহস করি রত্কুদেন বীর । আগ্াস বন কিসে 

কল স্থির ॥ তুরূকের গরছুজ পড়িল ভাঙ্গিয়। ॥ তুমি নব 
আর :চিন্তা কর কি লাগিয়া ॥ পুনী যবে ছেন মত গরছুজ 
বান্ধিবে। তখনে ষে করে বিধি সেই সে হইবে ॥ যথ। 
তথা গড় ফাটায়।ছে গোলা ঘাতে। পুর্থ মতে দরো করি 
গঠিল ত্বরিতে॥ শুনিলেক ছোলতানে গরদ্ুজ ভাঙ্গিল। 
উমরা সবারে আনি গর্জ্জিয় বলিল ॥ আমারে তাত্তিতে 
সবে কর হেন কাজ। নাহিক মরণ ভয় অপমান লাজ ॥ 
আপন। ভালাই যদি চাহ তুমি সবে। শীঘ্র করি গরহুজ 
বাৰহ সুনী সবে॥ হেন মতে গরছুজ বান্ধহ শীত্রগতি। 
উপরে উঠীতে পারে শতে শতে হাতি'॥ সাহার 
আদেশ শুনি অমাতা সকল। গরছুজ বান্ধন হেতু 
হুইল বিফল ॥ যেমতে আস্ত পুর্বে আনিপেক শীল। তাঁর 
দশ গুণ করি টৈন্য নিয়োজিল ॥ মহা মহ! প্রাষাঁণ চড়কে 
ভুলি আনে । একেক পর্বত খণ্ড শত হস্তী টানে ॥ লক্ষং 
উট বৃষ বহুল খচ্ছর। কোটী কোটী মনুষ্য বহয় অনিবাঁর ॥ 
ঢুই শত্ত হেটে কৈল ভূমিতে পতন ॥ এক শত সোধ হেন 
উপরে গঠন হেন মত গরছুজ বান্ধয় নিরন্তর। রত দেন ঘর 
বান্ধি তোলয় উপর ॥ কোটী কোটী নরঘতে হাজারে হীজার 
মহসিলা! খণ্ড সৈন্য আনি অনিবার ॥. দিনে দিনে গরদ্জ 
বান্দে উচ্চতর । রতূসৈন ঘরের কেকাঁলি অমন্বর ॥ উচ্চ 
সিংহাসনে লাহ! বসি মন স্থখে। ঘর অভ্যন্তরে রঙ্গ দেখস্ত 
কৌত্কে ॥ মহা মহা অষ্ট ধাঁতি কামান তুলিয়া। যাহারে 
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দেখন্ত তারে মারেন্ত তাকিয়! ॥ ঘরের বাহির হৈতে নারে 
কোন জন। ঘরের ভিতরে খেন পশিল সমন ॥ সিনা গৃহ 
ভাঁঙ্গিয়া হাঁনয় গোলাধাত। উপরে থাকিয়া যেন হয় বজ, 
পাত ॥ গৃহের চাপনে মরে শতং লোক 1-১ ঘরবামী জনের 
জন্মিল মহা শৌক ॥ জীকনের আশা'না দেখিয়। হিন্দ, গুণ ॥ 
কুরতারে স্মরি মনে ইজ্ছিল মরণ । নৃপগণ পাত্র কুল লৈয় 
র্তূসেন | দহিয়! মরিতে যুক্তি ডরাইল মন ॥ বীরের সম্ভব 
এই নাহয় কাতর। কারজয় কারস্বুয হজে সমর ॥ফাগুয়। 
খেলিতে হইল চাচর বসন্ত। হুলি জ্বালাইলে হয় পুজার 
একান্ত ॥ এতৈক ভ্ডাবিয়! মনে যুক্তি করি সার । পরিবার 
লহিতে দহিয় মরিবার ॥ নৃপুগণ চিতা! কান্ধ চন্দন আগর । 
পু্জ২ টৈল আনি প্রতি ঘরে ঘর ॥ এসব-জানিয়া সা মনে 
অন্থমানি । না প্রাইব পদ্মিনী সে নী হৈবে গ্রার্মী ॥ কিফল 
মারিয়া হিন্দ শীতল বিক্রেম। পদ্মিনী না পাই যদি বৃথা 
পরিশ্রম? হাবেসি ফেরেক্গি কমি গোলেন্দাজি যত । যাকে 
পায় তাকে মারে না চাছে মহন্ত ॥ তা স্বারে আজ 
দিল গোল! ন৷ মারিও। যবে আজ্ঞা! দিই অস্ত্র তখনে 
ধরিও ॥ পদি[নী পাইব আশে যুদ্ধ দেই ক্ষমা । প্রাণ বরি 
সন্ধ। সাহা! অভুল মহিম)॥ এইভাবে ঘর বেরী দিলীর ঈশ্বর। 
আছেম্ত পরত্ব সুখে অষ্টম বৎসর ॥ ঘরবাপী লোক সবে 
চিন্তিত হইয়।। আছর বিশ্ষিত মনে সন্দেহ ভাবিয়া ॥ 
দেশের বারতা কোন নৃপতি না পায়। ঘর মাঝে 
আছে যেন প্লালা পক্ষী প্রায়॥ রুপিয়া খাইল ফল 
আম ও কাটাল। না জায়ন্ত না মরেস্ত আরে কত 
কাল ॥ হেনকাঁলে আমিলেক দিন্নির আদেশ । সর্ব দ্রেশ 



আচ ০২২২ 
বার্তা প্রকাঁশিল সবিশেষ ॥ ছুরান্তের দেশে বত পুর্বে দিল 
কর? লাহী-আজ্ঞা পালিয়া আছিল নিরস্তর ॥ সাহার 
বিলম্ব দেখি সেসকল দেশ । উদ্ধশির করে আজ্ঞ! না মানে 
বিশেষ ॥ এ সব শুনিয়! শাহ! মন বিচলিত) ছুই দিকে, 
শাহার হইল এক চিত ॥ পদ্িনীরে না পাইলে মন শান্ত 
নয়। পাটে না আপিলে নব রা নষ্ট হয়॥ চিন্তায় জড়িত 
চিন্ত হৈল উচাটন। কি বুদ্ধি করিবে শাহ। ভাবে মনে মন ॥ 
কি করিলে কি হইবে না পায় ভাবিয়া। | রহিলেক ক্ষম। 
ধরি ধৈর্য্য আচরিয়। ॥ 

রাগ দীঘ ছন্দ লাচারি ॥ 
তবে রাজা রূডুমেনে, বিচারি বুঝিস্। মনে, অবশ্য মরণ 

আছে তন্তে ৷ যে দিন আনন্দে যায়, জীবন সফল পাঁয়, 
ল্ুখ ভোগ ভাল মন্দ নর্ভে ॥ ভবিতব্যে থাকে যেই, অবশ্য 
হইবে সেই, বুদ্ধিবলে নাহিক এড্রান। অজ্ঞান ভাবয় হঃখ, 
জন্মিতে বরিবে সুখ, সদনন্দ শাহন প্রমাণ, ॥ এতেক 
ভাবিয়া চিন্তে, রত্বমেন আনন্দিতে, রাজদ্ধারে রচি নৃত্য 
শালা । হরধিতে সর্বজন, নাচয় নর্তৃকীগণ, পঞ্চ শব্দ করি 
এক মেলা ॥ ছয় রাগ হাঙ্কারিয়া, ছত্রিশ রাগ্সিণী লৈয়া, 
মধুশ্বরে কৈল আলাপন। দক্ষিণান্ত অঙ্গ গেলা, নানা কাছে 
নান৷ ভালা, ক্ববীণ হস্তক শ্ুলক্ষণ ॥ কহিতে নৃত্যের কথা, 
বহুল বাড়য় পোথা, না কহিলে শীস্ত নহে মনে । অণ্প না 
কহিষবে, বলিব পণ্ডিত সবে, এই কবি সঙ্গীত। না জানে ॥ 
মনেতে করিয়! কপ্প, কহিব সঙ্গীতা অন্প, বুজহ রমিক 
ধীর জনে। স্বর সিন্ধু গুণশ্বর, শ্রীযুত মাগন বর, আজ্ঞা 
পাই আলাওগাঁলে ভিণে ॥. 



রাগ পরার ॥. রি 
. পথমে গণেশ শব ত্রহ্ম অস্ত | নীতের রস 
করেরাগ উচ্চারিয়! ॥ অততণন্দে চ'লি,নার্টিধরিল অরূপ । 
ধুর্ণ কৌল! প্লেখি লইল স্বরূপ ॥ বিতর্ক কট করি পরম 
পরি আর । চিহ্ন ধর পয মাষ্ট নাঁচয় স্ুমার ॥ ভিকট জখখ 
করি ধুরপদ বিষ পদ। কৌচট নাচিল মেসি কেউট কাব্দ ॥. 
জাতি২ উঠে শব্' কেশ মিশাইয়া। যতনে সোধনা নহে 
কহি নাম লৈয়া ॥ সমূখ বিদ্বধ হুল্প উল্লাস নিমঙ্ক। ডাক 
হুরমই আদি তিরী পনারক্ষ ॥ দ্রপে চিরি মুখ সঙ্গে ঘুম 
ভঙ্বরু। কুস্তকার চক্র ফিরে জিনি গোটচারু ॥ ভাল বিন 
বিনি গজ নিলা তরঙ্গিনী। হংস ম্বগ খঞ্জনী সপ্তষ গতি 
জিনি ॥ তাঙ্গে অবলন্ধে গীত হন্তে অর্থনয় । চক্ষে ভার 
পদে করি ভালের নির্ণয় ॥ যথা হস্ত তথ! পদ দুষ্ট মনে 
বশ। যথা মন তথ। ভাব রদ ॥ ভাব রস কথ! এবে কহিৰ 
কিঝিৎ। সমস্ত কহিতে শক্তি নাহি মোর স্িতি॥ 

এবিন। ভাবে বাক্য নাহি ভাব বিনে রম । বিনা ভাবে 
স্বত্যু নাহি নহে জগবশ ॥ সঙ্িতা' পঞ্চম স্বরে নারদে 
কহিল। সংসারে ত্রিপদ ভাব প্রচার হইল ॥ স্থারী আর 
সঞ্চারিয়া শক্তি অনুপম । কারে কোন ভাব বলে শুন কহি 
নাম ॥ প্রথমে আসিয়া যেই অস্ত দেখাঁয়। কিবা অর্থে 
'কিব। নুত্যে আন্তর মজায় ॥ তার স্থাব্য ভাব বলি শুন মহ! 
জন এবে কহি বিচারিয়া ভাবের লক্ষণ ॥ স্থাব্য ভাবে 
আমি যেব হয় অধিকাঁরি | যেন আইসে তেন যায় সেই 
৬স সঙ্কারি ॥ আদ্যন্তর স্থির চিন্ত হস্তে সতাগণ। উপুষ্ধিউ 
বিবন্তিলে সত্য করি পণ ॥ ত্রিবিধ ভাবের কথ। কহিক 



গু ২২ 
রচিয়া॥ ঠক ভানকর শুন দিয়া তি উচচা ভয় 

ক্রোধ জুগুশ্চ,বিদ্ময় । শোক নিদ্রা “শান্তি হাস্য জানি 
চয় ॥২স্ারী ভাতব এই মঞ্চ রস নিল স্থান? রা 

ভাঁবের রস শুন মহাঁজন ॥ বিপক্ষে রমহ্ঠ গুভ্ত শুভ 
আর । বৈবস্তত ক্মুদ জানিও তাঁবিগার রি ষ্ঠ রস রে 
শত্তির্্ প্রকৃতি কহিল ত্রিবিধ ভাব রস জান বিকী॥ 
হস্তকের আদ্য আর যত অভিনয় । সে সব কহিতে পোখা 
অধিক বাঁড়য়॥ বীর্য্যপুরে নৃত্যকালি পরম কুন্দরী। মোহন 
সৌষ্ঠবে নীচেষেন বিদ্যাধরী ॥ পঞ্চ পাত্রে নানা ছত্রে নাে 
একা মণি। সাহ! ঘড় বেড়িল নৃপতি মৃত শুরি ॥. গরদুজ 
উপরে শাহ। উচ্চ সিংহাসনে । দেখিল নর্তকী রতসেন সদমে 
এক গোলেন্দাজ ভাকি আঁজ্ঞ দিল তারে | ভাহিতে নীচয় 
পাত্র নৃূপতি গ্রোচরে॥ এক গোল! মারিয়! উত্ডাও-সহস।ত 
নামরুক রত্ুমেন চিতাওর নাথ | ছোলতানের আজ্ঞায় 
চতুর খোলেন্দাজ । দারু গোল ভরিয়া কামান 
কৈল সাজ ॥ গোলা ঘাতে নর্তকী উড়িল্ তত 
ক্ষণে। বজপাত ছেল হেন মানে সর্থজনে ॥ রঙ্গে ভঙ্গ 
হইল অন্তরে পাইল ডর। গুহ মাঝে প্রবেশিল সবে দিয়া 
রড় ॥ অট্টং হাসে শাহ! বমিসিংহাসনে । মহা-ভয় উপজিল 
রতুসেন মনে ॥ প্রভাতে রটিয়া চিতা প্রতি দ্বারে দ্বারে, 

মছোতৎ্দব সকলে করয় ঘরে২ং ॥ নারীগণ স্ুবেশ রচিল 
আ্ানকরি। দিব্য বস্ত্র স্থমৌরভ অলঙ্কার পরি ॥ নানাবিষ 
ভোজন কৈল সবে মিলি | স্বামী সঙ্গে রামাগণ করে 
নীমা, কেলি ॥ নানান সৌরভ ধুমে ভরিল আকাশ। এসব 
শাহীর আগে হইল প্রকাশ || 



১ ২২৪ ঈ 
ছোলভানে রুদেনের দিকট সৃজাক্ষে 

পাঠাইবার বয়ান । 

শনে ঘুভ্তি ভাবি শাহ সুজাকে ডাকফিলা 1 রঙ,সেন 
আগে যাইতে পুনি আজ্ঞ। দিল ॥ বল পিয়া রত লেনে 
খু না মরুক। প্রাণ্দান দিব তাকে আনন্দে থাকুক ॥ 
এত প্রাণী স্ঁলিয়। ঘরিব একবারে 1 ইদখি মনে দয়া লাগে? 
ক্েখমিল তাহারে ॥ কছিও না মাগে তোর রানী পদ্মাব্ভী 
মোর সেবা করিয়া থাকুক নরপতি ॥ আপনার রাজ 

নিষ্ষন্টক বসি খাউক । হ্রাজ চান্দর দিব পঞ্চ নগ দেউক 
পঞ্চ নখ লইয়! আইসফ মোর পাশ। প্রসাদ সম্মান পাৰে 
ন। হউক ত্রাশ॥ ভূয় বাসি না আমিলে আমারে বাঙ্দতে 
তোমা হাতেরত, দিয়াপাঠাক তুর্িতে ॥ নৃপতি না আইশে 
ঘদি আমি তখ। যাব। তাহার গৃছেভে আমি অতিথ 
হইব ॥ অভগাগত ভাবে নিমন্ত্রয় যদি মোরে । কৌতুষ্ক 
দেখিব গিয়া ঘরের ভিতরে ॥ শাখার আদেশে সুজ? চলিল 
সম্তরে। দ্বারি জানাইল গিয়। নৃপতি গোচরে ॥ সৃজ। রায় 
কার আইল শুনি নৃপবরে। বন্দু আদরে নিল ঘরের 
ভিতরে ॥ আশীর্বাদ করি সৃজ। বলিল বচন 1 আমার উত্তর 
পূর্বে করিল লঙ্ঘন ॥ তার প্রতিক দেখ এত ছ$খ ঘটে 
শাহা সঙ্গে সংগ্রামে সংলারে কেব! আটে । পুড়িয়া মরিবে 
যঁছি ভরাইলা তৃমি। এত জানি শাহ! আলে নিবেদিল 
আমি ॥ মোর নিবেদন শাহ হইল সম্মতি । পঞ্চরত, মাগে 
না মাগেন্ত পল্জাবভী ॥ মের সঙ্জে আইস তুমি শাহ বিদ্যা 
মানে । প্রপাদ চান্দ্রী রাজ্য দিবেক ছোলতানে ॥ মনে 
ভয় করি যদি না যাইবে তথা । নিমস্িয়। আন শাহ 

পদ্মাবতী 2 ২৯ সঈ 



চি ইহ প্ 

লস্ত থান, আপনার; সর্বনাশ. লা-কর নৃপত্তি 

এক্ষণে শুনহ রাজ। আমীর:যুকতী ঈসৃজার বনে নৃপূ হইল... 
হজবিত। ঘর ধন্য ছোলতান দয়াল চরিত & (তামা মঙ্গে 

রাক্িকার -পাঠাইক সরালে ।:»পঞ্রতু এদিক পর প্রাণের 
রদলে ॥, মাক্ষাতে ফইিতে লাজ ভয় যুক্ত ম:) নিমজিয়া 
জান্দি হেধা পরজিব- চরণ: ৪... এ রলিয়া মহা পাঞজ-শীল্ত হাক্কা 
বি; পঞ্চরত্। স্মানিরা তাশ্থা হাতে- দিস ॥ রুহি, 
শজার সক্ষে শাহ, পাশে যাও গঞ্চরত, দিয়া, মোর প্রণাস্। 

জানাও ৪ 
“বুতমেন ছোলতআনকে আমন্ত্রণ করিয়). 

0:45: এ দি নগ দিবার. বিবরণ. 

কহিও শাহার আগে, হিনতী আমার ।-যত দোষ, করিল, 
ষাঙ্গিনু পরিহার ॥ স্বীনে অগরাধ.. করে মহতে ক্ষেময় 1. 
ক্তুল -মহিম! শাহী দয়াল হৃদয়-॥ লাজ ভয় মনে করি, 
না৷ আসি সাক্ষাতে ।.েবকেরে দয়। ছেলে আস্ুক এখাতে 
স্র্গের:উপরে নর .যুইিতে না পারে । দেব আরধন করি 
খুহে পুজা করে ॥. কমূল.ছরণ ব্রেন যদি পাড়ে এা! ।-বসতি 
পরিত্র মোর হুইব,মর্বথ1॥. এনব বচন নৃপ কুহি_পাক্বরে 1 
মুজ। দূ পাঠাইল শাহা, ক্সোচরে-। আগে সুজ, রাবার 
লই আইল। ভালে পরল্িরা সুজা পঞ্চ নগ দিল ॥ নৃপ-. 
তিরুনিবেদন করিল গৌঁচর।. শুনি বলিলেক হালি দিল্লীর 
এর ॥. কিল, নৃগ্তি দোষ মনে অন্ুসানি4 এক লাস 

হয়'বহুল-গারাশী- যি, নপ:কপা-করি'নিম। 

7 বাঃ চা 

রন ৬ ৯ 1 ৮5) 

মক্ষিন যোরে 
9 যাইকআমি, মৃপূতি খ্বোচরে ॥ পুনিক্ষেভি ভালে 
গরশিয়।-ায়রারাবলিবেদিল শাহ জাগে করি পরিহার ৪ 
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- দি্লীর ঈশ্বর, বানা জগত পুক্ছিত।-জয় লক্ষ 
€তাক্কীর 'বিদিত $&. -যাহারে: 'করয়চন্ল, গা মি 

কিঞিৎৎ রোধিলে . থিরী “ধুলাকস, মিলক। আমি হীন-কি 
কহিব শাহার মহিঘ্বা। যথা পদ রেনু গড়ে-তার কিরা-সীসা 
কপার উদধি শবঙ্কা দরক্াঁল চরিত 7 ফেজন আরণ-ছায় 
'ক্ষেমিতে উচিৎ, ॥তুষিলেক ব্বায়রটর ইয়,বন্তু দানে। পরম 
চান্দরী পাইল: রাজা. রতুসেনে॥ মহ] তুষ্ট মন রায়বার 
ফিরি. গেলে ।- রতৃষেন আগে গিয়া রহাস্য কহিন। 

প্রভীতে .'আমিব শাহ! শুনি রতসেনে । করিল ভোজন 
চেষ্টা,বিবিধ বিধানে ॥ শট রস নানা উপহার নানা ভোগ্ন। 
বছু চেষ্ট] অনুক্রুমে নানান মংযোগ ॥ বিচারিয়া। কহি. যদদি 
রন্ধানের কথা । নান বিধি বহুল প্রকারে বাড়ে পোথা॥ 
ব্ণময় চত্্রস্তপ মহ।-নবগিরী। পুরি ভরি চন্দ টাঙ্াইলউর্ধ 
করি ॥ চতুসনে চন্দনে লিপিল মৰ ক্ষিতি ।কোশ পন্থুল্কি 
যায় স্থ-সৌরভ অভি বিচিত্র মোহন শয্য। অভি সুকমল 
বিছাইল নান। বস্ত্র শুচারু নির্মল ॥ ঘরেতে আসিবে শাহা 
তো দুর পথে । জর্কসি বসন বিছদই্৷ নান: মতে & রক্ত 
সম্পর্ণ হৈল প্রত্যুশ সময় চলিল দেখিতে “ঘর শাহা মা 
শয়॥ কুত্রমর বিমানে চড়িয়া, দৌলতান। বোহ গজা ৬ 
চেতন আগুয়ান ॥ গড় দ্বার খুলিনাহাঘরে প্রবেশিল।-:€স 
হেন উদয় পুরে অরুণ উলিল॥ উজ্ভল হইল গড় সাহার 
দরশে। যেন লোহ। হে হয় পরন পরসে ॥সগুঘারে সণ্তরর্ণ 
শুবর্ণ কেওঁড়। বিচিত্র মুর্তি সর ঘটিছে অপার ॥. খণ্ড 
চোয়ারি যেবিকট জড়াউ 1. বহ্কিয় উপরে ধিক বঙ্জিষ 
কাঁটাউ ॥ প্রথমে দ্বারেতে শাহ। প্রবেশিল যবে রত্ুমেন 



0 উই হই 
পতি মিলিল আসি তবে ॥- প্রণাম কারিল ক্ষেতে পরী 
লঙ্লাঁটে। চিল শুমরাগণ-বিষাঁনে হেটে ॥ হেমরত তঙ্কা 
ফতো একত্র করিয়া? পছ্ছে২ ছিটি যার নাহাকে নিছিয়া | 
সব ক্ষেতি পদ তলে দেখিয়া মোলতান। বাখানিল সেই 
হন্য ধার এই স্ছান॥ নৃপতির পুরি যেন দেখি ইন্্রালয়। 
খনাং বাখানিল শাহ! মহাশয় ॥ স্ছানে স্থানে নিত্য গীত 
আনন্দ ধামাই। যেনো বিদ্যাধরি নাচে অন্থুমানে পাই'॥ 
যাইতেং শাহা গেল অভ্যন্তরে ॥ পল্মাৰতী ধরাংরে দেখি 
গোচরে ॥ অতি রম্য সা উপবন চারি পাশে। মন্দিরের 
মধ্য যেন লাগিছে আকাশে ॥ চাঁরভিতে পুম্পবন শু শুভিছে 
শুন্দর | সুবর্ণ মেদনী তথ স্বর্ণ অন্বর ॥ তাঁর মাঝে 
স্থাপিয়াছে রত, সিংহাসন । তাহাতে বসিল শাহ প্রচণ্ড 

তপন ॥ ' যেই দিশে হেরে শাহা মন কৃতুছলে। ৬৯ 
দর্শায় দর্পণ উজ্জলে 1 মহর্ত ওমরা গণ ভক্তি আও. 
ফর জোড়ে ডাণগ্ডাইল- শাহাকে বেড়িরী ৪ হেন কালে : টন 

সেন সমুখে আসিয়া ॥ প্রণাম করিল মহি ভালে পরশিয়া 
কর জোড়ে নিবেদিল করিয়া ভতিক। ক্ষজুসে ৬ক্জল হেল 
আমার বসতি $. আজি মোর ধন্য ধন্য লাফলা জীবপ। 
মোর পুরি পরমিল শাহর,চরণ ॥ ভুমি সে. রা! রি 
জগৎ পুঁজিত। যতেক ওমরাখণ আমার অথিত ; 
কর এ সবে বসিয়। কুতুহলে। চপ 
সফলে ॥ মোলতান আজ্ঞায় ৰসিল স্বজন । প্রি শয়যা 

কি রাজ! জীবে সদ নম ৮ 
০ ০০ 



নয় সত সখি পদ্মাবতী অনুচরি ॥ শশীর সম্পালে যেন 
থাকে সহচরি ॥ তাহা হৈতে ছুই শত আনিল বাছিয়া'। 
নানা অলঙ্কার শুভ্র বস্ম পরাইয়া ॥ নবীন বয়ষি সব 
অভিনব বাঁক । গৃহ হস্তে নিস্বরিল যেন শুয়া ঝাকি ॥ যেন 
বর্গাহত্তে আইল অপশরা গণ। দাণ্ডাইল পাতি পাতি 
লেবার কারন ॥ নু-গঠন আরুজ কটাক্ষ অনুপাষ। দেখি 
জরাজীর্ণ চিত্ত পুলকিত কাম ॥ আর আখি হেরে সাহ। 
ভাসবার ভিতে। মন উচাটন ধরাহুর 'নিরক্ষিতে ॥ ছেন 
গৃহে যাহার এমত নখিগপ। না জানি ঈশ্বরী তার কেমন 
লক্ষণ ॥ বেকত রাজার সঙ্গে কথা কছে হাসে । গোপনে 
বৈসয় ঘন পদ্লীবভী পাশে ॥ নীন! দেশী নৃত্যকি আনিয়া 
নরপতি | নৃত্য করে শাহ আসে নান। মভ ভীতি ॥ যার 
ভাব লোভে শাহা তথ! মন বান্ধা। নৃত্য গীত সমস্ত দেখয় 
“সব ধান্দা ॥ আছিল বাদিলা গৌরা 'ত্বসেন ঠাই। মহা 
বির বুদ্ধি মন্ত পাত্র ছুই ভাই ॥ নুপতির কর্ণে লাগি কহে 
ছুই জন। যদি ভাল চাহ ধর আমার বচন ॥ তৃরুক চরিত্র 
আমি বুঝিল সকল 1 মুখে ঘাত্র মিলন অন্তরে আছে ছল ॥ 
বরি জন প্রত্যয় বুদ্ধির নহে কর্্ব। সময় পাইলে শক্রে ন। 
বিচারে ধর্ম ॥ কপঠে মারিব শত্রু আছে সাস্ত্ররিত । সর্বঘায় 
উচিত চিস্তিতে নিজ হিতৃ ॥ এহাতে আসিছে অস্প সৈন্য 
সঙ্গে করি । যেন মতে আজ্ঞ। দেও করিবাদে পারি ॥-তুষি 
না'মারিলে শত্রু করিয়া! কপট। দেপুনি সাধিব কার্ধ্য করিয়। 
কপট নপ বলে. হেন কর্ম উচিত নাহয়। অথিত আমিছে 
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শাহা আসার আয় 1 ঘপায় না খারি আম! দিল প্রাণদান। 
বহু জীব রক্ষা করি বীরঘি সন্মান ॥' যেখা বল অস্প মৈন্য 
শাহার.অক্কতিওলক্ষবাছি-স্বান্রিয়াছে . দিলীর -নৃপতি ॥ 
কদীছিত আন কম্ম করিতে নটরির ৮ যুদিব। করিতে পান্ছি 
কলঙ্ক রূহিব, ॥ লবন খাইতে আদিয়াছে মোর এথ।। বিষের 
মারণ, ধিক. লর্ন সর্বথা ॥ যেই মন্দ করে দেই. মুন্দ.ফল 
পায় ।. সাই: করিলে অন্তে ভাল, সর্বদায়॥. পাৃণরে 
ভালই. কৈল- কুক্রু ৫কল ছুল। ..তেকারগে পাণ্ড জয় 
কুরু হেল তল্ ॥ উপকারে নার মহাজন, ধন্ম-।. .. উপ 
কাঁরে অপকার নিকৃষ্ট রম্ম॥ উপকার অপকার কাপুকুর 
আম। জয় পাইলে অধর্ম আজর সর্বনাস্.॥ - যেই জনে 
ছল করে ছল ফল প্রাইব। সত্য ধর্ম ছাড়ি আমি অল 
না. করিব ॥ আর এক কথা শুন অবধান.করি। শাহা পার 
হস্তে আমি. হরে যাইতে নারি ॥ আন চেষ্টা দেখিলে 
মারিকে আগেআম]।. সবার অধিক কর্মসত্য ধন ক্ষেঘা & 

- গোরা বার্দিল। ব্রেগধ হই যাইবার বয়াঁদ ॥ 718 2 
এত শুনি ছই ভাই হই ক্রোধ মন। নৃপ পদ হচ্ছ কল 

গুছেভে গস্কন ॥ -অভ্যাস্তর তস্তে: আইন্ল ষফত সিনা | 
চারি পাসে ভাপ্তাইল মেবার কারণ ॥ কেহ হস্ত ধোলায় 
লইয়ারতু ঝারি।  পানয়ার আনিয়! বিচার কোন নানি ॥ 
কেহ আবি নাদাম পদার্থ আগে রাখে ।  শুগন্ধি শীতল 
জল কেহ-লৈয়া থাকে | অম.তিজ্ত্ুসকল লবণ মিইকটু | 
শট-রসে পরে: পদার্থ আনি-পটু ॥ যত বার আনি অন্ন 
ব্য্জীন গরমে 1: বস্ত্র অলঙ্কার বর্ণ ফিরাইিয়। আইনে ॥ সেই 
কিবা আন কিবা চিমিতে না পারি । ভেদ লাহি অপসরা 
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কিবা নরনারীণা আঙ্গ ছেল, ভোজন ফিরা ইয়া খারাপ 
কপূর মংযে। গে পাক্কা পান দিল আঁনি-॥:৮ ভূন আআ যী 

রস্ক থাল'ভরি রক্তমেন নরগ্ীতি ৮ গে 
লাক: দিয় কাকে 

সাহার মিনতী ॥ যত: অপরাধ কৈল:মনে পৃছিল ভিত? 

দিনমনী দরশনে খণ্ডিলেক শীত অভয় প্রলাদখোর
ে দিপা 

দিল্লীশ্বর 1 সেবক ভুসিলা তুমি কপার সাগর ॥ প্রীণ দাঁন 

ফিল। মোরে রাজ রাজ্যেশ্বর | দিলেক তোমার -কা রয 

দিখু প্রীণ ধর ॥পছুত্তর দিল শাহা হাসিয়া ইঞ্চিতে [সুর
্য 

দেবা করিলে কোথাতে রহে শী মোর সেৰ! কৈলে 

রাজা নাহবে বিফল । মোররাজ্য দিল: ্ াজা ভুপ্তী ক্ভূহল & 

গ্রুতেক বলিয়া সতরঞ্জ খেল! আনি নৃপ আমি খেলিয়া 

বিজ্বাম করি খাঁনি-॥ বেল দুই পরে আলম্য লাগে গায়। 

খেলি ছলে তিল.এক বিশ্রাম এখায় ॥ রত্বের মুকুর এক 

শাহার দক্ষিণে নুপ সঙ্গে খেলে শাহ৷ সাস্ত নাহি মনে ॥ 

সেবা. হেতু আমি ছিল ফত সখীগণ ।-পদু বতী আগে গিক্সা 

কহে সর্বজন 1 শুনি ছিল শ্রবণে দিল্লীর ছোলতান-। আজি 

চক্ষে দেখিল প্রচণ্ড যেন ভান ॥ জগত ভিতরে হয় উদ 

তাহার ।পৃথিবীর নৃপগ্রণ তারক প্রচার ॥ উচ্চ সিংহাঁলনে। 

শাহা আছে সিংহ প্রায় । সুষ্য পরার সব দৃষ্টী'চাহন না 

যায় ॥ যতেক ওমরাগণ ন্পতি মহত কর জোড়ে নম, 

শীরে দাণ্ডাই আছেন্ত ॥ ভগ্যমণি ল্গাটে উজ্জল অন্ুক্ষণ। 

গংসার:দিবার নাহি রূপের তুলন & সাফল্য হই রসাটজি 

আমার নযান। পরন.পরলে যেবধরেদশবাপ ॥ ভেস দি্টীুর 

আইল ছ্বারেতে তোমীর 7 নিজআখি দাফলয ক কল 

চা 



পিংলের রাজু. পন্ধাৰতী রাই। পদুত্তর দিল কন্যা 
অধীখণ ঠাই ॥ স্কোর হেতু দেখ লব্থী নিতা যে ঝগর। 
লক্ষ২ স্বত্যু হৈল সংগ্রাম ভিতর ॥ মোর হেতু শৃজি আইল 
দেশ দেশাস্তর । আর মোরে বল দেখিবারে দিলীস্বর ॥ 

শুনিতে পরাণে মোর না রাখিব রাজ। দেখিকারে দিল্ী 
: শ্বরুতভূমি কু কাজ ॥ সখী বলে বিরলে মেলিয়। ট্গিদ্বারে। 
কেহ যেন না দেখয় নিরক্ষ শাহারে ॥ সেই গৃহে আচ 
এক খিরকি দ্বার। তথাতে আসিলা কন্যা শাহা দেখিবার 
দ্বার মেলি চক্দ্রস্তপ তুলি বাম করে। লম দৃষ্ট সুন্দরী 
সাহার সুখ হেরে ॥ প্রকাশ কমল ভেদ অরুণ দরতস। 
অপূর্ব আদিত্য হেটে অন্বুজ আকাসে ॥ ন্প সঙ্গে খেলে 
নাহ! সাম্ত নাহি চিতে। অবিরতে দৃষ্টী করে দর্পণের 
ভিতে ॥ সমস্ত সরীর রূপ দর্পণের পরে ৷ খনের সকলি 
প্রায় ঝল মল করে ॥ উদ্ধেতে সুন্দরী রছে নিয়রে সেরূপ 
নির্থল দর্পণে অন্বু ঝলকায় ধুপ ॥& সুকুরে মোহন রূপ দেখি 
সহ সাত। মোহিত পড়িল লাহা খেলি লৈয়: হাত॥ 

পদ্মাবতীকে সম দৃষ্টি সাহা সুচ্ছ 
হইব্যর বয়ান। ৩. 

.লিংছাসনে পড়ি সাহ। করেন ফট। হ্থাহাকার করে 
সবে কি হৈল লঙ্কট ॥ রাষৰ চেঙনে বলে লাশিছে সুপারী 
শয়ন করাও লিয়া: সফ্যার উপরি॥ ওমর সকলে হিলি 



| চিন্ আততও জং 

ভুলিয়া-সন্ভরে । শয়ন করাইন লিজা স্যাটের উপরে »:দড 
এক হেন মতে ছিল দ্রিলীশ্বর-।: সেই মুক্তা দেখে তন 
দয়ান ভোর. রাঘব চেতন গিয়া চাপিতলেক ভি চক্ষু 
প্রকাশিল, শাহ» মোরাইয়া -গাও ॥ রাঘব বলে+য়ে পাছা 
কেন হেন ভীত । ভিন্ন স্থান নিদ্রো নহে 'ভোমার উচিত ॥ 
সংসারের ভার তুমি 'লৈছ* একাশ্বর । রাত্রি নিদ্রালাহি 
লোক পলক অন্তর ॥ হেন স্হানে দিবসে নিচিস্তে শিদ্ 
কেনে তুমি বুদ্ধি বন্ত স্বামী বুঝাইব কোনে ॥ প্্স্তর 
দিল শাহা শুনহ রাঘব । দর্পণে দেখিল মুর্তি. সুবন ভর্তি 
শুদ্ধি বুদ্ধি সমস্ত শরীর শুনা করি । কটাক্ষ বিশিখ হণললি 
আপীণ'নিল হরি ॥ যেবা বলে চেতন মনের অন্তর 1 বেস্ক 
ন। রহে স্থানে তেজিয়। ঈশ্বর ॥ মোহন স্মুরতি মোর চিত্তে 
কৈল্য বাসা । যদি বিধি পুরায় পুরিৰ মন আশ। ॥ যেল 
মতে কহিল দেখিল শত গুপ। অতি রূপে মত্য ধর্ম না 
হয় নিপুন ॥ ভালে মি পরনি রাঘব বলে বাণী । নিশ্চয় 
দেখিল। শাহ। পমাবতী রাণী ॥ দেখিলে ধৈর্যযতা হরে 
না রহে জীবন। প্রত্যহ হইল আজি মোর নিবেদন, 
যেহেন রুপটে বলি ছলিল মুরারী। কোথা মত ধর্ম 
রাহে হেনরূপ হেরি ॥ কি ফল জীবন মোর সে বপ পাইলে 
যেহৌর দে হৌক বিধি সত্য নাশ হৈলে ॥ এইযুক্তি ভাবি 
শাহ। মাজিল-বিমানন আরোহন হইয়। চলিল ছে।লতান্ ॥ 
অধথিতের বহন নাহিক কোন স্থলে । বুদ্ধিবস্ত, পন্থ, দেখি 
চলবি সকালে ॥ ন্মেহ করি রতসেন আমিরা নিকটে 
কাকে হস্ত- রা মি বলয় কপটে ॥ মধু বাক্য প্রত্যয় 
করিল নরপূতি । ' বাড়া ইয়া, দিতে বানু শাহার সঙ্গতি. & 

পদ্গাবততী উট ৩%. কট 



বিমান বেড়িয়া, সব ওমরারখণ । নিকটে নাহিক নৃপতির, 
এক জন ॥ প্রতি দ্বারে শাহার কটক ছাড়ি ঘায়। নৃপতির 

 মনিষ্য ঘনাইতে নাহি পায় ॥ এই মতে সপ্ত বার বাছির 
হইল। শাহার ইঙ্গিতে ধরি নৃ্ণতি বান্ধিল॥ . 

. ঝত্রসেনকে বন্দি করি লট ঘাইবার বিবরন । | 
_ গ্রই জগ মহা ঠগ নাছি শুদ্ধভাব বাজার বিষম ধান্দে 
দেখাইয়া লাভ ॥ আগে মধু দরশায় পাছে দেয় বিষ। 
বিষাদের উপলক্ষে জন্মায় হরিষ ॥ বুদ্ধি জন না ভোলাস়্ 
শত্রুর আশ্বাসে। মর্থনাশ হয় তিলে বেরী মায়। ফামে। 
হেন সন্ধ হস্তে ভাল জানিও মরণ। সর্গহস্তে ভূমে পৈল 
নৃপতি চরণ ॥ আহার দেখাই যে বন্দি কল্য মিন। সলিল 
তেজিলে হয় মরশের চিন ॥ অশ্বখেছড়ি ছোলতান আনন্দিত 
হৈয়া। গরছ্জের আগে গেল অশ্ব ধাবাইয়া ॥ নৃপ বন্ধি 
করিল শুনিল গড়বামি। পুনি দ্বার বান্ধিল বাদিলা গৌর! 
আনি ॥ হস্ত পদ মৃশতির লোহার নিগরে । চরণে দারুক। 
থুইল পিঞ্জারা ভিত্তরে ॥ রত্বসেন সাক্ষাতে আনিয়। দিলগী 
শ্বর। বহুল যতন করি পুছিল উত্তর ॥ এবে পথ্িনী দেও 
জীবন র্রাখিসু। কহিছি চান্দরী মারু সুই রাজ্য দিমু 
নহে তোমা প্রাণে না মারিব একবারে । পশ্চাতে মারিয়া 
পুনি নানান প্রকারে ॥ নৃপ বলে *্য কহিলা জব যোগ্য 
হয়। “তামার আমল যদি করিয়। প্রত্যয় ॥ কহিল বাদিলা 
গৌর কর্ণে না শুনিলুম। সেবা করি মহস্তের যক্ঞফল 
পাইলুম ॥ অবান্ধবে মরিতে চান্িল আমি আগে । আম্বাসি 
যে করিল! তোমাতে শব লাগে ॥ যদি মত খণ্ড করি বুধ 
প্রপাশি। এবে £মার করতলে নাছিক পদ্যিনীয়। মোয় 



কক ২৩৫. 
বাক্য প্ঘিনী কভু লা ঘানিবে | যদি যুদ্ধ করি পুনি জীবন 
তৈজিবে ॥ এবলিয়া মৌনধরি রহিল নৃপতি। বিস্তর পুছিল 
সাহা না দিলে সম্মতি॥বছল প্রকাশকরি পুনি জিজ্ঞাসিলা 1 
রহিল অচলপ্রায় কিছু না বলিলা॥শাহা ভাবে পুনরপি ষদ্দি 
করি রণ। সর্ব লোক মরিধে না রবে একজন ॥ আমি পাঁটে 
যাই স্ফিরহউক ন্মুশ্বার। আপনি পদ্মিনী দিৰ করিলে প্রহার 
'প্রতভাবি ছোলতান দিলীতে চলিল । শুনিয়া এসব কথা 
চৌখণ্ড কম্পিল ॥ রতসেনে ধরিল অন্যের কিবা কথা । 
যে যেথা আছিল সবে হেট ৫ঠকল মাথ। ॥ নিলীশ্বর আসিয়া 
বলিল যদি পাটে। অর্থ নৃূপ কুল ভুমি ধরিল লল্লাটে ॥ 
জীযুত মাগন ধির রসিক নাগর । শত্রু জিত মিত্র পালে 
কপার সাগর ॥ জিজ্ঞাসে সকল কথ। মধু ভারতি । পতি 
বিনে কেমতে বাধিগলে। পদ্যাবতী ॥ তবে দিল্লীস্বরে আর 
কি কর্ম করিল। কোন মতে রতৃসেন মৌচোন হইল ॥ 
তাহার আদেশ মান্য শিরেতে ধরিয়।। হিন আলা ওলে 
কহে পয়ারে রচিয়া ॥ | 

রাগ করুণ! ভাটিয়াল জমক ছন্দ 

হাবেসি পুরুষ এক যাহার সেবায় । বক্রভূরু ক্রোধ সুখে 
থাকয় সদায় ॥ উপরের উষ্ট তার নাপিকা উপর । চিবুক 
ঢাকিছে পু লম্বিত অধর ॥ কোটর নয়ান যুগ ঘুর্ণ পুর্ণ 
মতে । সে তরঙ্গ অঙ্গ ছান্য নাহি কদাচিতে ॥ বক্রকেশ 
গোপ দাড়ি পিঙ্গল বরণ। শ্যাম অঙ্গ লোমী বলি ভল্প ক 
লক্ষণ ॥ নারিকে না বলে প্রিয়া সদায় কিলায়। ভিক্ষুক 
দ্বারেতে গেলে দণ্ড লই ধায় ॥ পদ্দ[িনী মাগিতে রত সেনে 
ভারে দিল৭ ব্যান্্র হস্তে যেমন স্গকে সমর্পিল ॥ মহা ক্ষ. ধ! 



ৃ .... উ হত সি নান 
পক্ষ রানুজ' লৈধাঁয় অ্রাবত | বিধার করিতে" যেন বাত 
পায়িরাবত + ক্ষ ধাতি কাজের হস্তে শপিলেক পাইক- 
কে ঘলিব কর্ম লেখা আপনার ভাইক'॥ জল যদি মাঁশে 
স্বুখে নয়ীনে লাগায় । নিঘাতে মগদ্ুর বারি মারয় ফ্লাথায় ॥ 

স্বত্তিকা খুদিয়া তাঁন্ডে কণ্টক বিছুয়। রাত্রি হৈলে নৃপতিরে 
তথাঁতে সোয়ায় ॥ বিছা বীচ্ছ-সর্প আনি তথাতে ফেলায়। 
উপরে বিহাই পাট শুতি নিদ্রা যায় ॥. এক পাস হস্তে-আঙ্গ 
টা না! পারে। নয়ান ঘুদিলে দণ্ড মন্তকেতে মারে ॥ 

চক্ষ, সুদি রতু;সেন ভাবে নিরাগ্রন | যেহ কিছু ছ$খ স্ুথ 
তোমার কারন ॥তামাকে বলিব প্রভু নিজ কর্তা দোষ । 
ঘেই কিছু কর প্রভূ আছিয় সন্তোষ ॥ আর দিন আমিল 
সাহার অনুচর | রতলেন নৃপ স্থানে পুছিতে : উত্তর ॥ ছুতে 
বলে এই মুখে করিলে বিবাদ । আপন! উপরে আপে 
পারিল! প্রমারদ॥। আপনা সম্পদ আয়, এই ক্ষণ চাও। 
পদ্িনীরে দিয়া সম্মুখে তিন রাজ্য খাও ॥ এতেক কছিল 
রাজ। না দিল উত্তরু। বহুল প্রকার £কল্য তাহার গোচর 
শুনি সাহ! বলে নিত্য প্রহার করুক । সামন্য ভক্ষ দেও 

প্রাণে নাথরুক ॥ এই মতে নান হ্ঃখে.রহিল নৃপতি। 
স্বা্গীর বীচ্ছেদে তথা কান্দে পদ বতী॥ 

নাগ মতি ও পদ্যাবতীর বিলাপ করিবারবয়ান 
রাগ দীঘ্ছন্ব 1 | 

* আহা প্রভু প্রাণেশ্বর, মোরে কৈল্য। একাশ্বর; নানা মত্ত 
প্রেঘ বাড়াইয়া। কেমতে ধরিব হিয়া; তুমিপ্রতু ন। দেখিয়া, 
ক্কোথা গেলানিদান হইয়া ॥ “ পড়িলা শত্রুর হাতে, বান্ধব 
নাহিক লাতে,হিত বোলে হেন. কেন নাই ব্বরিত্তে 



6 ২৩৭ ৩ ৯. 
তোমার ছুংখ, বিদয়ে দারুন বুক, সর্থসশুক বঝ্িল গোকাই: 
স্বহ সুকমল গাও, মোর লাগি হৃক্ষ পাও, হেন আমি অভা 
গিনী ভাজ্যা। যদি পাখাহয়ে যাই, কিব! কার সঙ্গিপাই, 
হক্ষ কালে করি পরি শধ্যা'॥ আমি 'নারি হত-শীগি, 
৫রুশ পাও মোর লাগি, কেন ঘোরে নাদিলা তুরকে। 
মোর কর্থে যে থাকিত, অবশ্য সেই সে হৈতে, 
তোমা অঙ্গ থাকিত যে শুখে ॥ রমণী পাক! প্রায়, 
তার লাগি হুক্ষ পায়, নিজ অঙ্গে প্রহার নহির্তে। 
আমি হেন কতো নারি, বালাই লইয়া মরি, প্রাণ ফাটে 
তোমাকে স্বরিতে ॥ যেবা যার সেই দেশে, সে বহুরি নাহি 
আইনে, কাঁরঠাই পাৰ বার্তীনার। যেবা আছে এই স্থানে, 
সেই কিছু নাহি জানে না পহিল তত্ত লমাচার ॥? আমা 
লাগি পছ্লা তাপ, শ্রথমে বান্ধিল বাঁপ, ছুই যে সাগরে 
পাইল! ক্লেশ। প্রসন্ন হইল বিধি, পাইল আমীয়! নিশ্ধী, 
প্রবেশে হইবে প্রাণ শেষ ॥ বিলাপিয়। কান্দে রায়, ধরনি 
ক্ষেপিয়া কায আখি বহে আবনের ধুর । নিদারুন হিয়। 
দুষ্ট পাষাঁন অধিক নষ্ট, এতে। ছুক্ষে নাহয় বিদার ॥ ক্ষেনে 
হয় ভআচেতন, চকি উঠয় ঘন, ক্ষেনে২ করয় বিলাপ । বিষ 
ইৈল ন্ুখ ভোগ, প্রবল বিরহ রোগ, তিলে তিলে বাঁড়য় 
সম্তাপ ॥ বদন ঝাপিল কেশ, বিলোলীত হল ভেস, অতি 
দুঃখে বদন মলিন । যেন পুশ্িমার শশী, বিরহ বিধুণণ আসি, 
গ্রাসিয়! করিল ভা হিন ॥ গুণমণি রন লয়, ' ভাখ্য সস্ত 
রে শর, শ্রীযুত মাগন খুন অঙ্গ । তান গুন মন যোগী, 
ভ ভাবে অনুরাগি, রূপা সিদ্ধু দানের তরঙ্গ ॥ তাহান 
৯ ধরি, হৃদয় প্রসঙ্গ করি, আলাওলে রচিল পয়ার । 



িক্। ২৩৮ 
সুগন্ধি চন্দনেজস, অক্টদিগে করিবম, পরিপুর্ণ রহ্ুক সংসার ॥ 

১... বাথধজমক ছন্দ॥ 

বিরহ দাহনে হৈল শত চির কোথ। গেল প্রভূ মোর 
শীতল. গম্ভীর ॥ দহিয়! শরীর মোর হৈল ভম্ম রাশি। 
পৰনে উড়াই নিতে জল দেও আসি ॥ প্রিয়শী রমনী 
ছিল আমি হতভাগী। মারিয়া যাইব আমি স্বামী ছুঃখ 
লাগি॥ এ বলিয়! চুয় চণ্ডি আছাড়য় কায়। ধরাহর হন্তে 
গড়ি মারিবারে চায় ॥ সখীগণে আন্তে ব্যান্তে ধরিয়। 
রাখিল। পুনি মুচ্ছিত হই ধরনিতে পড়িল ॥ নানামতে 
চৈতন্য করিল সথিগণে । কদাচিত শান্তনছ্ে প্রবোধ বচনে 
বলে কন্যা ধৈষ্য ধর ন৷ কান্দিও আর । পুনি নিজ পতি 
পাইব। ভাব করতার ॥ বনু স্ততি কৈল্য প্রভু ভাবিয় 
হ্বদয়। পুনি স্বামী দান কর তুমি কপাময়॥ বারে 
তোমারে ভাবিয়া পাইল পতি ।. দুখিনীর তুমি বিনে 
আর নাহি গতি ॥ .নাগমতি যতেক কান্দিল পতি লাগি । 
ষেবা শুনে তাহার অন্তরে লাগে আগি ॥ সখীগণ কীন্দনে 
পাষাণ দ্রবি ষায়। নর্থ দেশে পুর্ণ হেল কান্দনের রায় ॥ 
পতি মুক্ত পাইতে মনেতে ভাধি বালা । পদ্]াবভী রচি- 
লেক এক ধর্থশালা ॥ পরোদেশী পস্থিক যতেক যোগী 
জাঁতি। অন্ন জলদান করে বিশেষ ভকতি ॥ ঘনে বস্ত্র 
দান অনুক্ষণ করে পুজ। ৷ আশীর্বাদ করে সবে মুক্ত হইতে 
রাজা ॥ দানের বাখান তার পুরিল সংসারে । সাহা আগে 
এই বার্ত হইল প্রচারে ॥ 

সির সার 



সাহার আদেপে নর্তকী যোগিলী বের্শ হই পক্সা" . 

বতীর সাক্ষাতে যাইবার বয়্ান। 

নন্তবী চতুর এক ছিল দাহা স্থানে! নানা ছন্দে নৃত্য 

করে নানা গুণ জানে ॥ কাল কণ্ট জিনি কণ্ট সুললিত 

গীয়। ভুবন মহোন রূপ নানা বস্ত্র বায় ॥ তাহাকে 

আনিয়া সাহা! করিল আদেশ। চিতাওরে যাও ধরি 

যোগিনীর বেশ ॥ এক ধর্ম .সালা রচিয়াছে পদ্মাবতী । 

সেবা ভক্তি করে তথা গেলে যোগী জাতি॥ বিয়োশীনি 

রূপে তথ প্রবেশ করিও । কান্দি গতি গাহি যন্ত্রে বিয়োগ 

বাজাইও ॥ গাহন বাজান তথা হইলে প্রকাশ । বিয়োগিনী 

নাহি তৌমা নিবে নিজ পাশ ॥ তাহার পতির বার্তী কি 

কথা লেশ। যদি পার ভোলাই আনিতে এই দেশ ॥ 

কোন মতে পাম্মীকতী ষদি আন এথা। এক মহ! দেবী 

তোরে করিৰ দর্বথা ॥ সাহার আদেশে যোগীনির রূপধরি | 

কিন্নর হাতেতে করি চলি সুন্দরি । মেই বেশে চারি 

দা্লী দিল তার সঙ্গে । পর্ন পদ্ণাতি দিল করি নান। 

রঙ্গে ॥ কেন লৈল তান্ডুর। কেন্ছ লৈল সেতার। আর নান। 

যন্ত্র লৈল নানা সোভাকার ॥ শন্তরে থাকিয়। তারা যায় 

আগে পাছে । তার সঙ্ছি নহে হেন থাকে তার কাছে ॥ 

যাইতে২ গেল চিতাঁওর গড়ে। প্রবেশীল শিয়। ধন্মসালার 

ভিতরে ॥ ভক্তি ভাবে তক্ষ দিল করিয়া ফতন। যন্ত্র গীত 

শনিয়।৷ মোহিত সর্বজন ॥ ধর্মসীল। ধর্ম কম্মে আছে যেই 

সধী ॥ পদ্যাবতী স্থানে দিদা কছে সখী মুখি ॥ 

ধর্মমালা মধ্যে এক আসিছে যোগিনী । শন্দিত 

স্রচারু কপ নুবীন যৌবনী ॥ ৰিরহা কিভৃতী, অঙ্গে 



ও উহ 
€প্রম বিয়োগিনী 1. কস্টে সী গালা দেখি অভি বৈরা- 
শিনী ॥ মধুর সুশ্বর কণ্ঠ সুললিত গায় । শুনিতে -কিন্নরা 
শব.শিলাদ্রবি যায় ॥ চজ আর ডন্বরু যে বাজায় সেতার 

ধর্দ সালে হুলস্থল- এ-দব বেহার ॥ এত শুনি. পন্মাৰতী 
হই হরযিত। সখী তরে আজ্ঞা দিল আনিতে তুরিত॥ 
রাঁদীর আদেশ পাই সখী ডাকি নিল । কি লাগি আনি 
যোগী দেবী জিজ্ঞাসিল ॥ 

পদ্মাবতী সঙ্গে বিয়োগিনী বাক্য প্রকাশ করে ॥ 

রানীবলে ক্ষোথ] হস্তে আদিল যোগিনী। প্রথম যৌবনে 
কেনে হইলা বিয়োগিনী ॥ কহিল বিরহো ছুঃখ প্রত্যইবে 
কোনে । ফে জন হ্ুঃখের দুঃখি সেই মাত্র জানে ॥ বিষে 
গিনী বলে শুন পাঁটের প্রধানি। বলিব কাহার স্থানে 
মর্ম দুঃখ বানি ॥ শিশু কালে স্বামী তেজীগেল হরদেশে । 
পতি অন্যাসনে ফিরি ষোগিনীর ভেসে ॥ স্বামী মূল গৃহ 
বাঁস স্বামী মূল শুখ । স্বামী বিনে গ্রহ বাঁসলম নাহি দুঃখ 
শুখে কিবা কার্ধা ধার স্বামী ছাড়ি যায়। পাট বস্ব তেজ 
কথ পরিতে জুয়ায় ॥ অলঙ্কার পরিলে দেখিবে কোন 
জন। সেই পরে স্বামী ছাড়ি জার অন্য মন ॥ কণে মুদ্রা 
দিলে কর্ণ ফুল দেখি পাঁপ। হার তেজি রুদ্রেক্ষ করিতে 
মালা জপ॥ চন্দন তেজিয়া ভক্য-ঠবরাগিনী হৈয়। | ঝুরিং 
জন্ত্র বাহি স্বামীর নাম লৈয়া ॥৮গোকুল মথুরা আদি ঢাহিল 
ঘ্বারিকাঁ। গ্রয়া' মনি কণিকা প্রবান বদরিকা ॥ বানার্স 
বাহিল নাঁপাইল প্রাণ পিউ | লাগরে করিতে বম্প পরি, 
হরী জীউ ॥ পুঁনি ভাবি দেসে২ বিচারীয়া চাই। ভিক্ষা 
ছলে ভ্রথিতৈ স্বামী জদিপহি॥ তবে পরিশ্রম মোর লাফল্য 
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হইব। জদদি কশ্মে না ধরে পৈরাগে বম্প দিব ॥ . তবে 
অন্যাশিল যত তীর্থ নানা দেশে । যত দুর গতাঁগত করয় 
মানুষে ॥ দিলী দেশে দেখিলাম যত তুরুকান। . শাহার 
পোথাতে আছে যত বদ্ধিয়ান॥ কোন স্থানে না পাইল 
স্বামীর উদ্দেশ ॥ চিতাওরে অপ্রবেশিল তার অবশেষ ॥ 

ব্যাপ্র অজাগর মুখে যদ নে দেখিত। আপনে আঙ্বার 
হুই স্বামী ছাড়াইত ॥ যদি কার বান্ধব দেখিত প্রীণপতি। 
আপনে হইয়া বন্ধি করিত মুকতি ॥ সিন্ধু পরে স্বামী 
আছে বার্তা পাই ঘবে ॥ সাগরেতে ঝম্প দিয়া অন্যানিত 
তবে ॥ দেখিল তোমার পতি সাহার পোথায় ॥ ঘত্ভেক 
ল[ঘব দুঃখ কহন ন! যাঁয়॥. সমন্য দিবল করে নানান 
প্রহ্থার । তিল মাত্র রজনী না৷ দেয় শুতিবার ॥ মন্ত্ণ খণ্ড 
তাঁর আনলে দাহনে। রাজ্যপাট নারী পুত্র কিসের 
কারণে ॥ যাহার ঈশ্বর পরে হেন মহা হুঃখ | কেমন বাদ্ধব 
তার ধরাইছে বুক ॥ হেন মতে অভাখিনী পতি পাৰ যবে 
সর্ব দুঃখ আপনা শরীরে শৈল তবে ॥ পরি শধ্য করিয়া 
থাকিত সেই ঠাই। আপনে মরিত লই প্রভুর বালাই ॥ 
এ বলিয়। জল ধার নয়ানে বহায়। সদ। মন উচাটনে 
বৈহাগ বাজায় ॥ পম্মাবতী শুনিলেক পতির ছুর্গতি। 
আনলেতে ঘত যেন চিত্ত পোড়ে অতি । কান্দি ধরি 
লেক যোদীনির পাও । শিষ্য করি অভাগীরে সঙ্গে লই 
যাঁও ॥ মোর লাগি এত হুঃখ পায় প্রাপপতি । তে।মার 
প্রসাদ দেখি স্বামীর কি গতি ॥ গুরু হই অভাগরে 
পন্থ দরশাও। স্বামীর দরশন হেতু উদ্দেশ জানাও ॥ 
চরণের রেনু দেও নয়ানে লাগ্লাম । জীবন নিছনি করি 
পদ্মাব্ভী ৮ ৩১ ৯ 
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শুলি স্বামি দা ॥ যোগ তন্ত্র দেও মোরে দৈবে বিয়ো 
গিনী। পতি দরশনে যাই হই উদাসিনী ॥ মোর প্রতি: 
ক্ধপা কর ধরিল চরণ । অনুগত না ছাড়িও লইনু স্বরণ ॥ 
যোগিনীর সঙ্গে যাইডে ধরাইল মনে । সখিগণে নিবে 
দিল প্রবোধ বচনে ॥ রাজ গহাদেবী তুমি কোঁঘল শরীয় 
তিলেক হাটিলে পরে শ্রধিব রুধির ॥ মহাযোগ পতির 
বিয়োগ যদি সহে। যেই মতে রাখে স্বামী সেই মতে 
রহে ॥ পতি ভাবে পর মন গুহেতে উদাদ। অঞ্চলে 
খাবর করি দিজা বহে শ্বাস ॥ প্রেম ফান্দে বাজাইয়.মন 
কর লটা। সংসারে ধান্দারি বিরহিনী কেশ জটা ॥ নয়ন 
ধুগলে হের চক্র পিউ পশ্থ৷। অর্গেতে মলিন বস্থ রিণছিনী 
কান্ত ॥ ধরনিয়। ইয় ছাল! সগনিরে ছাতা | হৃদয় কমলে 
কর প্রভূ রঙ্গ বার্তা ॥ মন মাল! ফিরিং জপ সামী নাম। 
বিভূতি করহ পঞ্চ ভূত এক ঠাষ ॥ স'মীর সন্দেস কথ! 
শবণে কুণুল। দান ধর্ম যোগ চিত্ত পতির কুশল ॥ যোগি 
নীরে বনু ধন বস্্ দিল দান । আশীর্বাদ কর হক সাধীর 
কল্যাণ ॥ জোগিনীর সঙ্গে কন্যা জাইতে না! পারি। 
বিস্তর কান্দিল বালা ছঃখ মনে স্মরি॥ তপ জগ ধর্দো 
থাকে দিবস রজনী । মন মাণ্র গুহেতে হইল উদাপসিনী ॥ 

কি 

তাহ 

দেও পালে পদ্যাবতীকে ভোলাইতে 
বিয়োগি পাঠাইবার বয়ান। 

রাগ সুহি জমক ছন্দ ॥ 

কুম্তললিলের রাজা নামে দেও পাঁল। রতৃসেন নৃপ 

তির ছিল শ্রুকাল ॥ সে যদি শুনিল নৃপ পড়িল বন্ধনে । 
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পুর্ববরি ভাবিয়া কোপিল নিজ ঘনে ॥ শঙ্র হেন সাল হিয়া 
হস্তেতবে খসে । বরির রমণি যদি নিজ গুহে আইসে ॥ বদ্ধ 
এক রমণী আছে সেই ঠাম। ব্রাহ্মণ কুলেতে জন্ম কোমদীনি 
নাম।॥ ত্বাকে হাক্কারিয়া মান্যকরি দিলপান | কহিল নিছনি 
তোর আমার পরাণ ॥ ৫€কামদিনী না্তোর করমার হিত 
সর্গে যে বৈসয় চক্র দেহ তোর মিত ॥ চিতাওর গড়ে 
আছে পদ্]ীবতী রাপী। ছল করি মোরে ঘর্দি দিতে পার 
আনি ॥ জগত মোহন রূপ শুনিছি শ্রবণে । কোটী কোটা 
দ্রব্য দিব ছেখিলে নয়নে ॥ কোমদিনী হানি লৈল নৃপক্তির 
পান। দেও করি বলে দেওপাঁল বিদ্যমান ॥ কোন কার্য 
লাগে মোতে ম্মনি মতি সতী । দেবতা মোহিতে পাব্রি 
ইজ্জ্রের যুবতী ॥* যেন কাম রূপি ছিল চাঁম্পারী লিল না? 
জগত মোহিনী তথা ধিক মোর টোন! ॥ মন্ত্র হৈতে রক্ষ 
চলে ডউলটয় নদ্ী। পর্থত টলয় তিলে মন্ত্রের অবধি ॥ 
মন্ত্র বলে সর্প ধরি পেটারীতে রাখে । সাক্ষাতে লুকায় 
যদি দিবসে না দেখে ॥ মন্ত্রে ভালাইন্ডে পারি মহা জ্ঞানি 
প্রাণ। স্স্রিয়া চিত্ত কিসেলাগে ড্রবয় পাষাণ ॥ অতি দর্প 
কুটনি কহিল বড় বোলে । বিধি জারে সত্যে রাখেস্মের্ 
না টলে॥ নৃপ স্থানে ছুতি বহু ধন মা্জি লৈয়া। নানান 
প্রকারে লৈল সন্দেস বান্ধিয় ॥ সুকন্দ লারূ পাপর ভাঁজ! 
গঙ্গা জল। ক্ষীর পুরি মনোহর খণ্ড নারিকল ॥ পিঠা মনি 
সম্তোষ করয় শোগ মনি । স্বিষটা ফলি হাজার পরটা দিব্য 
গনি ॥ আর বনু প্রকারেলইল পীকপগ্ডান | পরিয়! ছৃতির 
বস লইল আগুয়ান ॥ বৃদ্ধ কালে হাটিয়া জাইতে নারে 
বেগে ॥ ঢুলিতে ঢুলিতে চলে মন অনুরাগে তনু মানত 
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রগ্ধ: হয় সন- রঙ্গ ময় শক্তি টুটি যায় নিত্য আক্তি না. 
টুটর ॥.. এহেন যৌবন কাঁল কোথা গেল চলি । চিনিতে,. 
নারিল 'অঙ্ষে কেবা ছিল বলি ॥ কৌথ। গেল রূপ রক্ত 

ফাঁহে মনুরতা । কোথা গেল গৌরব গজেন্দ্র যেন মাতা ॥ 

সেব্ট চক্ষে আছে জ্যোতি রত্ব কেন হীন। ঘতেক ছুর্গভি 

বস্ত যৌবন অধিন ॥ বৃদ্ধ কালে নাহি চলে ভূমি 'টোলাইয়। 
হাঁরাইলে যৌবন রত চাহ বিচারিয়া ॥ এই মে দারুন মনে 

লীগে অতি দুঃখ । পালটায়। না পায় যৌবন হেন সুখ ॥ 

শত্রীযুত মাগ্নন রসিক শীর মনি। সদত দ্রবিত চিন্ত তন্ত 
কথা শুনি ॥ নিরাঞ্জন ভাবে মন দত তরল। নংসার 

নিয়ম ধর্ম সুমেরু নিচল ॥ ভক্তি ভাবে এই বর মা্জি 
প্রভু স্থানে! শত বিংশ দীর্ঘ আয়, হৌক সঙ্ীবনে ॥ 
অরোগী শরীর হৌক এই্বধ্য বাড়ক। প্রভু বিনে মাগনে 
অন্যেতে না মাক্গক॥ মন বাঞ্ী সিদ্ধি কর প্রভু নিরা 
ঞ্ন। কিস্তি বহু মহি পুন্য জাবত জীবন ॥ 
রাগ দীর্ঘ ছন্দ ॥ চিভাওরে কোগদিনী প্রবেশিয়া মনে 

গুনি, রাজ দ্বারে হৈল উপস্থিত । শুন দ্বার পাল তৃম্মি, 
সিংহল দিপের আমি, কহ গিয়া রানির বিদিত ॥ জান।ইল 

রানি আগে, শুনি বহু অনুরাগে, আজ্ঞা দিল আন অস্ত 

পুরে। জেছেন রমনি তন্ত্র, টেনি ছল-মল মুন্ব, বিস্তারিয়া 
চলিল গোঁচরে ॥ দেখি পদ্মাবতী রানি, জুড়িয়। যুগল পানি 

আশীর্বাদ করিল তুরিত 1 নাম মোর কোমদিনী পিত। 

মোর দ্রোমাবনি, গন্ধর্ব সেনের পুরহিতো ॥ আমি পুর্রহিত 
কন্যা, তোখার জননী ধন্য, বহু যত়ে পোমিল আমারে । 

আমি ছিল পুত্রবর্তী,তুমি ছিলা শিশু মৃতি, বহদগ্ধ দিয়্যছি 
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তোমারে ॥ স্থারী মোর শু পঞ্তিৎ, আধি হৈল পুরহিত 
কুম্ত ললিলের নৃপতির 1 সকল বান্ধব তথা, একাশ্থরি 
আইল এখা, শ্বরিতে সদয় যার চির ॥ নৃপ তোমা বিভা 
তৈল, চিভাওরে লই আইল, শুনিঅতি আনন্দিত হৈয়। 
তোমারে দেখিতে লাগি, হৈলঅতি অনুরাগি, পতি মোরে 
না দিল ছাড়িয়া ॥ স্বামী স্বত্যু হৈল যবে, অনাথিনী হৈয়া 
ভবে, কত কাল কান্দি মলি । শুনিয়া! তোমার ছুখ, 
বিদরে দীরূণ বুক স্নেহ ভাঁবে দেখিতে আইলুম ॥ শুনিয়া! 
নাইওর কথা, মনে উপজিল বেথা বিশেষ করিছ হপ্ধপান। 
ধরি কোমদিনী গলা, বনু স্ত্েহে করি বালা, জল পুর্ণ বহীল 
নয়ান ॥ জ্ীযুত মাগন বর, সত্য স্থির ধরাধর, আজ্ঞা পাই 

আলাওলে গায় । বিহ্বী যারে সত্য রাখে, টলাইতে নারে 
তাকে, যদি সত কুটনি ভোলায় ॥ 

রাগ কান্ুরা জমক ছন্দ । 
আযাড় শ্রাবনে.যেন বহে জল ধার। জল পুর্ণ আখি 

যুগ ভেল অন্ধকার ॥ যেন সিপী হস্তে মুক্তা পড়ে খসি২। 
কিব। রাহু দোৌলনে অস্ত শ্রবে শশী ॥ জন্মিতে মার বাপে 
কেন না মরিল। আজন্ম বিচ্ছেদ ছুঃখ অভাগ্রিরে 
দিল ॥ বান্ধব বিচ্ছেদ ছুঃখ সামীরে দেখিয়। 1 পাসর্িিল সেহ 
বিধী লৈ গেল হরিয়! ॥ এসব বীরহ ছুঃখ না৷ সহে শরীরে । 
শুনিয়া সামীর ছঃখ পরান বিদরে ॥ এবে মোর জীবনে 
লাগয় মহা ভার 1 বুঝিল মরণ বিনে গতি নাহি আর ॥ 
এহার অধিক হ্ুঃখ কিবা আর মনে। শুন্য ঘরে শুখেআছি 
সশ্বমী বন্ধনে ॥ কুহুরি ০ কন্য। হইয়। বিভোর ৷ এখন 
চাতক কুহু পিক রীপু মোর 
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রাগ শুহি- খত বরিখে লোচন, আন্মুজ শঘন, মালি 
নকল নব কেনা । .জীবল মরল, পু বিনে ভেল, একে 
কইল মরন আন্দেস] ॥ সাজ নিয়ে বাম, মন অবিরাঘ রম 
বিহিনী ভেল! | বি ঘটনানাথ,অনীথিনী তাখ,জীবন বিনে 
মোর গেলা ॥ গ্বগ মদ চন্দন,নবফুল পবন, অবোরব অধিক 
জাল । অলী পিক চাতক, মোরগ কশোত বক, আোতে 
রুপিট বিসালা ॥ আলাঁওল হিন, কহে বিরহ বেদন, শুনিং 
দ্রেবয় পাষান। শ্রীযুত মাগন রসিক শুজন, মহিপুরি 
কিত্তির বাখান ॥ 

স্বর ্ক্বচ্ক্ফ-০৮ 

কোষদিনী পদ্দাবতীকে উপদেশ কহেন। 

রাঁগ জমক ছন্দ। কণ্টেলাগি কোমদিনী বিস্তর কান্দিল। 
করে জল লৈয়। আখি মুখ ধোলাইল ॥ খোঁসাইয়! নিজ 
কেশ নিছিয়। শরীর । বলিতে বচন আখি ঘন'শ্রবে নীর ॥ 
তোর দুংখ দেখিয়! বিদরে মোরহিয়। | চক্ষ খাই অভাগিনী 
আইল কি লাগিয়। ॥ বালাই লইয়। তোর আমী যাই রা | 
তোমার শরীর ছুঃখ মহিতে না পারি ॥ কন্যাকে সান্ত 
হুতি কান্দয় আপনে । হিত উপদেশ ছলে কহয় ৫ 
কেন মোক ভাব কন্যা স্থির কর মোন । করদ্দাচিত মর 
লেখা নাযায় খগ্ডন॥ নান! যত্বকর উক ধাউক নান। বাটে। 
সেই প্রাপ্ত হয় ষেই লেখিছে লল্লাটে ॥ বিধী বনে হুঃখ 
শু খণ্ডন না যায়। বুদ্ধি বন্ত হৈলে ধৈজ্য ধরিতে জুয়ার ॥ 
মন বাঞ্জা পায় ষদ্দি কান্দন মৌচনে। এক জনে কি সোকে। 
কান্দিল লক্ষ জনে ॥ নিরাঞ্জনে যেই করে সন্তোষ পাঁকিব 1 
জ্ঞান বস্তে তাহ! অন্বসোচি ন! করিব ॥ মোর পিতা তোমা 
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বাপের পুরহিত। বিশেষ তোমারে দুগ্ধ দিলা নিশ্চিত 
হত বহি তোমার অহিত না করিমু । তোমার 
কার্ষোতে নিজ প্রাণ লাগাইমু॥ আনন্দ স্বরূপে 
থাক প্রভুকে ভাবিয়া ॥ নির্বন্ধ পুরিলে স্বামী মিলীবে 
আসিয়।॥ এবলি সন্দেস পিটা আনিল গৌঁচরে। চিন্ত। 
যুক্ত পদ্মাবতী ন! ছুইল করে ॥ সামী দুঃখ অন্তরে পর্বত 
হা! ভার । পাঁনফুল আদি যত তেজীল আহার ॥ পলটিয়া 
সামী মুখ ঘখনে দেখিমু । মিফীহার স্ুভজন তখনে করিমু 
প্রভুর দরশন আসে ভাবি করতার । কায়া রক্ষা! কদাচিত 
ভক্ষণ আহার ॥ শ্ুবলন শ্ভোজন লাগে বিষ প্রায়। 
স্ুমৌরভ পুষ্প যেন অগ্নিলাগে গায় ॥ এতো কহি সখিরে 
কহিল কন্য। বরে। স্নান স্ুভোৌজন নিয়। করাও ধাঞ্জিরে ॥ 
সুগন্ধি কুম কুম অঙ্গে করাই মাঞ্জন। ত্রাম্মনিরে করাইল 
স্নান স্ুন্ডোজন ॥ আপনার পিতার দেশেরপুরহিত । আর 
ধিক কুল বিপ্র মনে রাখি ভিত ॥ আর মনে ভাবে দেশে 
ন! দেখে ছি তার । পিত। রাজ্য পক্ষি আইলে প্রাণ দিতে 
সার ॥ এ বলিয়। পাট বন্ম পৈরন সাদরে । রাখিলেক 
কো1মদিনী আপন। বাদরে ॥ কোমদিনী ভাবিলেক আপন 
হৃদয় । আপনা বচন হল রানিতে প্রত্যয় ॥ আমি ধাছি 

হেন কনা ভাবিলেক ধনে । এরিতে নারিৰ হেন মোর 
বুদ্ধি হনে ॥ কমলের নিকটে রহিল কোমদিনী। নান! কথা! 
কহি বঞ্চে দিবম রজনী ॥ নানান প্রকার ছলে রস কথ 
কহে। বিরহ বেদনে কন্য! হরসিত নহে ॥ চৈত্রেতে নৃপতি 
বান্ধি নিলেক ছোলতান। জৈষ্টেতে যোগিনী আইল রনি 
বিদ্যম।ন ॥ আবণেতে কোমদিনি কন্যা পাসে আমি । 
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অন্তরে কপট কছে. মুখে গ্িষা বাসি কি কারণে বাল! 
€তার ঘদন মলিন। জগ অন্ধকার হৈছে চক্র প্রভাহিন ॥ 
মুখ পদ্য কেন তোর সদত ঝামর। কমল সম্পাসে শোভা 
হিন শশধর ॥ কিকীরনে হয় নিত্য তোরঞক্ষিন তন । 
কমলের লঙ। যেন শুক্ক জল মিনু ॥ সিংহলের রাজ। হর 
গন্ধর্ব যে সেন। তুমি পদ্মা তার কন্যা চন্দ্র তুল্য যেন ॥ 
নবীন যৌবন তোর পুণ্পের কৈরক। পদ্মাবতী হয় যদি 
সঞ্চারে উদক ॥ আনন ভোজন তৈল তাম্মুল মাঞ্জন । 
সদত যৌবন যার. আনন্দিত মন ॥ যৌবন ধনেতে রামা 
ধনি নাম পায়। যৌবন বিহনে সামী ফিরিয়া না চায় ॥ 
গাঠীতে থাকিলে ধন জগ হয় বন। যৌবন বিহনে হয় 
জীবন কন্কশ ॥ পুম্প গন্ধ থাকিলে সে মধু করধায়। 
নিরম কুমন্থে অলি ভ্রমেও না যায় ॥। ভূবন মোহন রূপ 

যৌবন রঞ্রিত। কি কারনে হেন তন্ন শুখ বিবজ্জিত ॥ 
স্সুভোোন কয়ি অঙ্গ স্থুভেন করিয়া । আনন্দিতে 
সিংহ'সনে থাকগ্গো বপিয়। ॥ যৌবন বাখান যদি কুটনি 
কহিল। বিকাশ নাঁ হই পদ্মা পাটে রহিল ॥ 

কোমদিনি ও পদ্াবতির কথপকথন ॥ 
কন্য। বলে যষেবন তাহার মনে ভায়। স্বামি সঙ্গে রস 

রঙ্গে যে থাকে সদায় ॥ যার স্বামি গুহ ছাড়ি আছে ভিন্ন 
রাজ। ' যৌবন বিফল তার জিবন কি কাজ ॥ অকাজে 
স্রভেস মোর যৌবনে কি কাম । হেন সাদ করি এই ক্ষনে 
গরি জাম ॥ কি লাগি করিব ভেস হদেখিবেক কোনে । 

সর্ব সুখ ভ্রঙ হৈল এক সামি বিনে ॥ ষেই দিনে গুহেতে 
আসিবে মোর কান্ত। সর্থ সুখ পলটিবে মম হবে সাস্ত 
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কোমদিনী বলে বাঁলা জানিয়া নিশ্চয়। জাবত জীবন তোর 
সংসারে আছয় ॥ না থাকিলে আপনে সংসারে 
কোন কাজ। জাবত জীবন আছে ভূঞ স্থুখ রাজ ॥ 
যৌবন জীবত আছে স্বামী স্বেহ করে । বদ্ধ হৈলে নিরসে 
যে কেবা পুছে কারে? সাফল্য মৌরভে যেন পক্ষ সব 
পরে । শুরূপ যৌবনে তেন জগ মন্হরে ॥ মনেতে ভাবিয়। 
চাহ যৌবন অসার। যেই ন্ুখ ভোগ করে সেই আপনার ॥ 
রসে ভোগে খাইব থাকিলে বিলাইব। আর মাত্র অঙ্গে 
জান কিছু না যাইব ॥ এ কত মনিষ্য কুলে জন্ম রাজ ঘরে। 
তেহেন যৌবন রূপ বিধী দিছে তোরে ॥ যৌবন কর্তব্য 
রূপ গুণ অতিশয় । চতুর হইয়। কেন না বুঝ সময় ॥ যেবা 
বলে স্বামী লাগি ছুঃখ তোর মোনে। প্লে পুনি পড়িল গড়ে 
তরুক বন্ধনে ॥ জীবনেতে যুক্ত তায় ন! দেখি ভাবিয়। 1 
নিসার্থে শরীরে ছুঃখ দেও কি লাগিয়। ॥ শরীরেতে হঃখ 
দিলে সামী পাও যবে । এহার শতৈক গুণ দুঃখ সহতবে ॥ 
দিনচারি যৌবন না রছে চিরকাল । যে দণ্ড আনন্দে যায় 
সেইমাত্র ভাল ॥ কোকিল উড়িয়া! গেলেনা আসিবে আর। 
হুদ পলটিলে হস্ত মৌড়া মুড়ি সার ॥ ব্বদ্ধী হই মনে এবে 
আনু সোচ কর। .সরিতে যৌবন সুধা ঝুরিং মর ॥ যেই 
শুধ করিল রহিল সেই সঙ্গ । তোর হঃখ দেখিতে পোঁড়য় 
মোর অঙ্গ ॥ এমন যৌবন কালে ভুমি একাকিনী | দেখিয়। 
শরীরে মোর জলয় আগুনি ॥.. 
রাঁগ মলার ধুয়া। হায় তোয়ে প্রেম প্রিয়া নছে, কি 
রূপে যৌবন ড্রঃখ সহে ॥ গগণ গরজে যেন, সঘন ঘন২, 
চৌদিগে নিরোধ পুরেরে | বহয় হর২ বরিসে ঝর ঝর, 

পদ্মাবতী ১ ৩২ 



তন তগয়.-.অতি কারিরে। চপলা চমক, জীবন ধরু২, 
বিরহেতে বেদন ভাঁবিরে ॥ বিঙ্গুর ঝাঙ্কর, ডাউক .করং 
ভিক বরবর রোল করেরে । চাতিক পিক রব, দহয় মস্তুক্ভব 

শিখরে শিিনী নির্ত করেরে । এমন প্রাধিট, কাল উত 
কট, করয় ছট ফট সইরে। শেত ময় পুরি, সময় ঝুরি; 
জাসঙ্গ মোহ হইরে ॥ সরস বদর, বহুল আদর, বিরম দোসর, 
বিবরেরে । খানিক মাঁগন, আরতি কারন, ভূনয় হিন 
আলাওলেরে ॥ 

রাগ জমক ছন্দ । কোমদ্দিনী অতি তুষ্ঠ দেখি পদ্মাবতী ॥ 

অসত্য ইঙ্গিতে অনুচর নহে সতি। দ্বিজ নহে সখী নহে 
জানিল কুটনি। নানা ছলে কথ! কহে বাক্য নাহি শুনি ॥ 

বলিল তাহার উরে লাগুক আগুনি । আন প্রেম মুখে 
রত্ব ছড়িয়। আপুনি ॥ কণ্টক ফুটয় পদে গেলে আন বাটে 
দুই নৃপ কদাপি ন। বৈসে এক পাঁটে ॥ স্বামীর পিরীতি 
ভাবে নিজে প্রাণ দিব। এ জন্মে না পাই বদি জন্মান্তরে 
শব ॥ এক ছাড়ি দোপর ভাবিলে নহে মতি । সংসারে 
কলঙ্ক পরকালে অধ গতি ॥ জীবন যৌবন করি প্রুর 
নিছনি। সামী বিনে সুখ মুখে দেওনা আগুনি॥। কোম 
দিনী বলে বালা সে কোন ভোজন । যাহার নাহিক অন্ন 
দোসর ব্যঞ্জন ॥ একহি ব্যাঞ্জন ভক্ষ অলক্ষির চিন। শুখ 
নিধি পাইলে আপনা কিবা ভিন। যগ্য২ বুঝিয়া করিব 
আলাপন কাঁল ক্রমে আদ্য হ্বানি হও প্রয়োজন ॥ যেন 

নিজ অঙ্গ হস্তে ব্যাধিয় সঞ্চার । বনে গুঁষধধ আনি করে 
প্রতি কার ॥ প্রবল বিরহ রোগ শরীরেতে তোর । নয়নে 



ক্ষ ২১. নিলা 
না সহে ভার প্রাণ পোড়ে মোর ॥ ভুতির বচনে মতি কহে 
মন্দাদরে 1 ধাঞ্জি হই পাপ পন্থ দর্শাও আমারে ॥ বাঁপ 
রাজ্য বিপ্র শুতা জানিলুম ভ্রমে। জাপনে নিকটে রাখি 
কুটনি বিসমে ॥ 
. গীত তভৈরবি রাগ ভ্জঙ্গ প্রমাদ। 

সতি সহির্ভ ছারে অতি পাঁপ বাড়ে, পতি প্রতি ঠারে 
গতি বক গারে, লিতা পির নাঁশে, হিত! হিত হাসে, শুভ 

কৃতি পাসে, কু কৃতি প্রকাশে ॥ আলঙ্কাতি লোড়া জু 
প্রভাও শোভ।, কুলঙ্কারি ত্রিভা, গমন অস্্ লোভ, অধাজ্য 
পবিত্র, অসত্য চরিত্র, অহিত্য পদাত্র, কদাপি লমিত্র ॥ উদ 
রঞ্চ সাধু, গুনিগণ বন্ধু শ্রীযুত মাঁগন ইন্দু, ক্ষেমসত্য সিন্ধু ॥ 
রাগ জমক ছন্দ। পম্রাবতী বলে শুন ধবঞ্রি কোমদিনী |. 
দেখিতে জাঁনিল হিত বচনের বিনী ॥ নিরমল কুল মোর 
জগত উজ্জল । চাঁহসি মিসীই আমা করিতে শ্যামল ॥ 
ধন্দ মাঝে পাপ হুগ্ধ গোময়ের চিন। নির্মল কাঞ্চন তাে 
করে মনে হিন ॥ কলঙ্কিনী হইতে কহমি উপদেশ। মোর 
রত্ব ধিক ভাব কে আছে বিশেষ ॥ মোর প্রিয়া ভ্রমর 
প্রচণ্ড যেনভাঁন। অন্য মধুকর দেখি আঙ্গার সমান ॥ কোম 
দিনী বলে বাল! কর অবধান। ছুসি বিশ্ব কৌন চিত্য নহে 
শোভা মান ॥ শ্যামল পুতলি শোভে নয়ন ধবলে। অধিক 
স্মভিত হয় রঞ্জিত কজলে ॥ মসি বিন তিলক কপালে 
অন্থপাষ। স্ুভিত বদন মাঝে দন্ত রেখা শ্যাষ ॥ কুচাঞ্জে 
শ্যামল মুদ্রা অতি চারুভর । নান! ফুলেমধু পিয়া শ্যামল 
ভ্রমর ॥ কেশ ভূর শ্যামল অধিক শু শভিত। ন্যামল 
কোকিল রব অতি শু ললিত ॥ কলঙ্ক উজ্জল চক্র সৃজিল 



€াসাই 1. কমল শরীরে আছে যাঁর ছায়া নাই ॥ যৌবনে 
করিব শুপ বৃদ্ধ কালে ধর্শ। যে লইছে নান স্বাদ সেই 
জানে মর্ব॥ মোর বুর্ক ফাটে বালা তোর ছুঃখ দেখি। 
ভ্রমর মিলাই আনি বল পদ্ম ঘুখি ॥ কোমদিনী বচনে রূমিল 
পদ্মাবতী । ধাঞ্জি বলি হেন বাক্য না করি বীগতি ॥ 
ঘায়েতে লবন মোর দেও কেন ঘন। মন্দ রাশি বলি যদি 

ক্রোধ হবে মোন ॥ এক মোর ভাল মন্দ আছিল এহাতে। 

পাছে কি হইল করি না চিন্ভিলুম তাতে ॥ প্রাণ সম সখী 
মুখে শুনিয়া বাখান। লুকিয়! চাহিতে ছিল তাহার বদন ॥ 
পাঁসেতে মকুর রাখি সেই দিল্লিশ্বর । নিরক্ষিল মোর রূপ 
দর্পন অন্তর ॥ দুঃখিনীর বূপদেখি সাহা! ধন্মুশিল। কামবসে 
জড়ি সাহা মুচ্ছাগত হৈল ॥ তবে প্রভূ রুপা ময় মোরে 
করি রোম। মোর প্রান নাথ পরে হৈল অসন্তোষ ॥ সেই 
ক্রোধে মোর পতি বন্ধনে পড়িল । জগ ভরি মোর এহি 
অজন রহিল ॥ ভ্বগ্ধ ঘট হয় তিক্ত গোমায় মিলনে । সৃতি 
নাঁশহয় দৃষ্টী হৈলে স্বামী বিনে ॥ লোভে পাঁপ বেদে শাস্ত্রে 
ভাবি দেখ মোন । পাপে ম্বতা নতুদ্খঃ পুরান কথন ॥ হেন 
অসদৃশ কর্ম অভাঁগি করিলুম। তার প্রতিফলে পাছেপ্রিয়া 
হারাইলুম ॥ এই মর্শে কটুত্তর পদ্মাবতী রাণশী। জিজ্ঞা- 
সিলে ধাঞ্জি স্থানে কহে পুনি পুনি ॥ 

ত আসগুারি আহ বরি টাটা, কুটীল কুলুটা, পাপ 
কি বচনে শোভা ওরে । বর বধুগারি, কূল মহা কারি, 
ধীরং চারাও ওসিরে | 

ধুয়া। পরিঘল দ্ুতি, স্ুজনিলা হাতি, কপট বচন 
তোর সখিরে । জলে মহা আগি, করহীন লাগি, মন আজ 



সক ২৫৩ +% 0. 
বচন মাথিরে ॥ ধরম বিরোধি, হেন টন রুবি, ফিরিং 
কুবচন বলরে । পরিহরি আশ! আশার বাতাস।,গিরিবরকতূ 
ন। টলেরে ॥ অধাবর পাতা, চলয় জুগতা, তবে শিরেপরে 
জাগরে ৷ রসিকমুজন,গুনে পরমন,মাগন কিরিতী বিরাজরে 

রাগ জমক ছন্দ 
পুনরপি বলে ছুতি শুন বরবালা । দেখিতে না পারি 

তোর বির্চকের স্বীলা ॥ সংসারে কি কাজ যদি না পুরে 
অবধী। স্পঞচ স্বামী সেবি সতী হইল! দ্রপদি॥ তপসির 
ধর্থু কট শরীরেতে রয় । দানে পুন্য ভূগির পাতিক নাশ 
হয় ॥ বৈবহের ধর্ম শুনে কছে আন কথা । পরমার্থে এক 
ম্বাত্র জানিও সবথা ॥ যত 'জীব তন্ত্রে সিব যত নারী 
গৌরী | সর্ব বিশ্বময় দেব বুঝহ বিচারী ॥ সত্যের পূরুষ 
এক একহি রমণী । এক কায়া এক প্রাণ জানি তত্ত জ্ঞানি 
তবে কি সমাঁদি যোগ্য অযোগ্য চাহিব। রন লাগি রসিক 
জীবন তেয়াগিব ॥ বালি বিনু সুগ্রীবে বরিল তারাবতী | 
তথাপি সংসার মাঝে তারা মহা তি ॥ মহা কষ্ট বান্ধনে 
পড়িল স্বামি তোব্ 1 জিবনে নাহিক মুক্তি বুদ্ধিশুন মোর ॥ 
স্বামী বিনে নারীরে সেবকে নামা নয় । অন্য এক দেশ 

ল অত্যাত্তর হয়॥ এতেক দে কহি তোরে হিত উপ 
দেশ। দেওপাল ভি সুখ করহবিশেষ ॥ সুখ আর মম্পদ 
পাইবে ছুই বস্ত। রতৃমেন হস্তে ধিক বলে সিঞ্ছি রস্ত ॥ 
দেও পাল নামে রাণী ক্রোধ যুক্ত হৈয়া । গর্জিয়া উঠিল 
কুটুনিরে গালি দিয়া ॥ নাহিন আমার তুই ধাঞ্জিঃ কদাচিত 
দেওপাল পাঠাইছে জানিলুম নিশ্চিত ॥ বদ্ধ হৈয় তোর : 
হেন প্রদ্দারি বন। ন' জানি যৌবন কালে আছিলি 



২০ ক্র... | 
কেন | কেন কুকুর ক্ষুদ্র নামে দেওপাল। সিংহের ৃ 
মণি আশা করয় সৃগীল ॥ হেনবাক্য আসিয়া কছুসি-মোর 
আগে? প্রাণে সংহারিলে তোরে বধ নাহি লাগে ॥. 

_ ছুতির ডেগুরা রত্সেনকে মুক্ত করিতে পদ্মাবতী গৌর! 
বাদিলাকে পাঠাইবার বয়ান ॥ 

এবলি ইঙ্গিত কৈল্য দাসিগণ প্রতি । চুলে ধরি কুটনিরে 
সিরে মার লাখী ॥ নাক কন কাটী ছুতি বাহর করিয়া | 
ঢেগুর! ফিরাও তারে গর্ধভে তুলিয়। ॥ এমত করিয়! ছি 
নেকালী বাহিরে । দেওপাল কাছে গেল লজ্জায় অস্হিরে॥ 
শ্রীযুত মাগন ধির রসের উদধি। গুন মন তোঁস কারি 
করন্ত অবধি ॥ হরসিতে জিজ্ঞাসিলা আলাওল স্থানে । 
রত্বষেন মুক্ত হৈল বলহু কেমনে ॥ কি বুদ্ধি বাদিল! গৌর! 
আনিল নৃপতি। কোন তে পুনি স্বামী পাইল পদ্মাবতী ॥ 
তাহন আদেশ কথা শুনি কৌতুহলে | রতুঞ্জেন মুক্ত 
কথা কহে আলাওলে ॥ 

রাগ গুঞ্জরি জমক ছন্দ ॥ 

ছতিরে করিয়া সান্তি পদ্মীবতী রাণী। আপমানে চাহে 
বাল। তেজিতে পরানি ॥ স্বামী মোর শিরোপরে নাহিক 
কারণ। হেন ক্ষুদ্র অধমে বোলয় হুর্বচন ॥ শরীরে না সহে 
মোর হেন অপমান । বিষ আনি দেও দঘী তেজিব পরাণ ॥ 
সখী বলে অনুচিত যে জনে কহিল। রুত অপরাধ সান্তি 
ঘগ্যমতে পাইল ॥ উত্তমেরে অসদৃশ অধমে বলাক়। স্বর্গেতে 
ফেলিলে থুক বদনে পড়ায় ॥ আগুঘাতি হই কেনে তেজিব 
পরাণ। তিলেক্ক চলহ গৌর! বাঁদিলার স্থান ॥ সেই দুই 
আছর নৃপতির প্রাণ২। না রাখি তাহার আজ্ঞা পাইল 



অপমান ॥ তাঁরা যদি না: করয় রাজার উদ্দেশে 1 তবে 
তেজিও প্রাণ শুন উপদেশ সীর বচন বালা তুরিত 

গমনে। পদ ব্রজে গেল গৌরাবাদিলার স্থানে॥কোন-কাঁলে 
কন্যা নাই হাটে পদগতি। পন্থে পক্থে রুধিরে তিজিল 

বশুসতি ॥ যত সথী গনে দেখি বুকে হানে ঘাও। স্থামী 
সৌকে যায় মতি না নিরক্ষে পাশ ॥ কতোক্ষনে গেল যদি 

বাদিলা মন্দিরে । দতে১ নারি আসি মিলেক কন্যারে ॥ ছুই 

ভাই দেখি অতি কম্পিত তরাসে। অন্বতের পত্র যেন 

প্রবল বাতাসে ॥ পদ রেনু ঝাঁড়িলেক কেশ খোসাইয়া | 

হই দিগে বিচে ছুই চার লইরা ॥ বদিতে আমন দিল না 

বসিল রনী । মুখে না নিস্বরে বানি চোক্ষে ঝরে পানি॥ 

আর বহু রানী আগে আইল নারিগ11. রত্ব থালে ভরি 

আইল সেবার কীরন ॥ ভক্তি ভাবে সাস্তাইয়া পুছে দোন 
জন। অনুচিত কার্য আজি কিসের কারণ ॥ কি কারনে 

উলট। বহিল গঙ্গা প:নি। মেবকের গুহেতে আনিল 

ঠাকুরানি ॥ দ্বারে আমি দাসী যদি হাঙ্ক।রিতে মোরে। 

সম্ভকে হাঁটিয়া যাইত ঈশরের ঘরে ॥ .কি কাজে এতেক 

»খ কহ আজ্ঞ। সার। ঈশ্বরের কাজে আছে পরাণ 

আমার ॥ দোষ পরি হরি মাতা৷ বৈনহ এখন। পরি পধা। 
করি সবে যাবত জীব্ন ॥ এবলিয়। বহু মুল্য রত্ব অলঙ্কার। 

সিরে ধরি আনি আগে করিল বেভার ॥ 'ভক্ষুক সৃন্তি 

আনি লই নিজ ধন রানিকে নিছির। দান কৈল 

বহু জন ॥ দৌহান আশ্বান দেখি রানী পদ ]াবতা। 

তিল চিত্ত স্থির করি বলিল যুবতী ॥ কহিতে লাগিল রাণী 
 ক্কান্দিভে২। রাতুল হইল আখি আত নির্বাহিতে ॥ তুমি 
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য়েন নৃপতির গৃহে হও সত) তুমি ছুই মুলে রাজ কাজ্জের 
আরম ॥. ছুঃখ রক্ষ মোর হদে বাড়িল বহুল। স্বর্গে সাধ 
লাগিয়া পাতালে গেল মুল ॥ ফল ফুল যত ধরে কহুন ন। 
যার। মোর সম হুঃখ যার সেই পাতিয়ায় ॥ নৃপতির দাস 
তুল্য নহে দেওপাল। তাহার আরতি শুনি কর্ণ পাগে 
শাল ॥ স্বামিমোর বন্ধনে রহিল চিরকীল। না কৃহি তোমারে 
গেলে না বলিব ভাল ॥ নৃপ না রহিলে পাটে প্রজা টলমল 
কাঁণ্ডারি বিহনে নৌক। ভ্রঙগে সিন্ধু জল। সামী না থাকিলে 
রাম! সদায় উদাস ।দম্পরতি হিতে নারে দেই সে হতাম ॥ 
হুঃংখ আপমান মোর শরীরে ন। সয়। স্বামী পানে জাব 
প্রাণ রহে কিন্বা যায় ॥ তেক।রনে গৃহের বাহির আজি 
আইল । কুল লজ মুল ভয় সকোল তেজিল ॥ যথা মোর 
প্রানেশ্বর অছয় বন্ধনে । মুক্ত করাইব শিঁয়। কহিয়৷ 
আপনে ॥ শুনিয়া বাদিলা গোরা কান্দিয়া কহিল। যতেক 
কহিল আমি নৃপে না শুনিল ॥ তুরূকের কপঠ বুঝিয়। 
ভাল মতে । সকল্ কহিল আমি করিতে ইঙ্গিতে ॥ তার 
প্রতি ফল রাজ। পাইল হাতে২। তুমি কোথ। জাবে মাতা 
আমর থাকিতে ॥ আমি ঢুই ভাই যদি পাই পরলোক । 
তবেমে ভাবিও মাতা নৃপতির সৌঁক ॥+ যতেক কহিলা 
দুঃখ সকল উচিত । সদত আছয় চিত্তে মরিতে সহিত ॥ 
অবশ্য উগ্িব শুর শুখাইব নির ৷ অন্য পৃষ্টে পলট করিলে 
হৈব স্থির ॥ এবে আমি রাহু ভেদি উদ্ধারিব শুর। খণ্ডিব 
তোমীর মোন ছুঃখের অঙ্ক র ॥ চত্দ্রের নিকটে সুর মিলা 
ইব আনি । রজনী প্রভাতে যেন উগে দিন মনি ॥ তবে 
নে বাদিলা' গৌরা ধরাইব নাম। কিবা মরি কিবা তরি সিদ্ধ 
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মনক্কাম॥ এত শুনিরাণী দোহানেরে দিল পাঁন। প্রসংলা 
বচনে দোহে করিল সন্মান ॥ তুমি দুই আমার অঙগদ 
হন্থমান। ভীম অর্জন সম তুমি ভুই বল্বান ॥ তোম। 
বিনে মৌর কার্যে কে আমিবে আর । তুমি ছুই পাত্র 
ছুক্ষ খাণ্ডাও আমার ॥ রানীর কাতর বানী শুনি ছুইভাই | 
কর ষোড়ে ভক্তি করি কহিল বুঝাই । জল পান করাইতে 
বনু যত কল্যা। মরমে বিরহ ছ্ুক্ষ কিছু না! ভক্ষিল। ॥ তবে 
রানীপদে নম্বক্ষারে ছুই ভাই। রত্ব চতুর্দোলে করি দিলেম্ত 
পাঠাই ॥ হরধষিত হই রানী পাঁটেতে বসিল। চলিতে 
বাদিল৷ গৌরা যুক্তি আরস্তিল ॥ বিরলে বসিয়। ছুই করয় 
যুকতি। কৌন বুদ্ধি হইবেক রাজার যুকতি ॥ বাদিলা 
বলিল যুদ্ধ করি এক বার । কিবা মরি কিবা করি নৃপতি 
উদ্ধার ॥ গৌরায় বলয় ভাই তুমি অল্প বুদ্ধি । মর্ত গর্বে 
না বুঝ বিষম কার্য্য সিদ্ধি॥ যাঁর দর্পে চৌখণ্ড কম্পায় 
থর২। তার দেশ লঙ্কি কেবা করিব সমর ॥ রত্ুসেন নৃপ 
আগে দেশেতে আছিল। সংসারে হিন্দু রাজা ঘরেতে 
আনিল ॥ তবেহ সাহার “সঙ্গে নারিল জিনিতে । কলে 
করিল যুক্তি জ্বলিয়া মরিতে ॥ এখনে নাহিক সঙ্গে সেই 
নৃপগণ। নৃপ কুল রহিল যাহার যে ভবন ॥ সাহা সঙ্গে 
যুদ্ধ দিতে কহি যর্দি কথ ৷ রত্ুসেন বধিলেক সর্বনাশ এথা 
আমি হেন লক্ষ. রাজা থাকে যার দ্বারে। তুমি ভাই লঙ্গি 
বারে অধুক্ত তাহারে ॥ অলপ বুদ্ধি তুমি ভাই হেন নহে 
স্বাম। তোম! বুদ্ধি ধরিলে হইব যুলে নাশ ॥ রা'ল নৃপ 
বন্ধি কল্য উদ্ধারিব ছলে।. পাঁষাণে চাঁপিলে হস্ত টানে 
কলে বলে ॥ আমি এক বুদ্ধি ভাবিয়াপ্ছ নিজ মন । ঈশ্বরে 

পদ্মাবতী . ঈদ ৩৩ +& 



ক ২৫ | 
স্করিলে নৃপ হইবে মোচন ॥ ছি রা কহি মনে তো! 
নিয়া হয় নয় নিজ মনে চাঁহনা ভাবিয়া ॥ নৃপ মুক্ত 
হেতু রাণী জাউক সাহা পাশে। ই বান্ত। প্রসার হউক 

 জর্ধদেশে ॥ সাহা! পাঁশে তুরিতে যাউ রায়বার। ন্পতি, 
শরীর হস্তে খণ্ডক প্রহার ॥ এই যুক্তি ভাবি নিশ্বরিল ছুই 
ভাই। অনুগতি লই রানী পদ্মাবতী ঠাই ॥ সুবুদ্ধি শিখর 
নাম ছিল পাত্রবর । মহা'ঁবিজ্ঞ প্রবল্য কর্তৃত শ্োতিধর ॥ 
তাহারে পাঠাই দিল ছোলতভানের পাশ। পদ্]াবতী 
নামেতে লিখিয়! আর দাঁদ॥ ৮ 

বটল ++ 

নি ] ২1৭1৭ 

পত্র লুই রাষবার ছোলতান্র নিকট 
অংবাদ কহি রহুসেনের দাক্ষাতে 

যাইবার বিবর্ণ ॥ 

সাহার মেবায় আমি আমিব নিশ্চর। স্বামী যোর 
পাঁউক এবে প্রসাদ অভয় ॥ আুভক্ষেন জানি নাহ। আজ্ঞা 
করে তারে দাসী হেন রুশ যদি আছয় আমারে ॥ 
রত সেন অঙ্গ হস্তে খাণ্ডাও গহার। দেখিয়। আইসকর 
ধদি মোর রাঁরবাঁর ॥ ক্লুপা হৈলে রাখিবে আগার নিবেদন । 
রুপা না থাকিলে আসি কোন প্রয়োজন ॥ মোর লাগি 
হুক্ষ পার রত, নপগনি। শত নারী হৌক তান পদের 
নিছনি ॥ পুরুষ হইয়া লাজে নারী নাম লয় । মরন ইচ্ছিয়া 
নন! প্রহার সহয় ॥ ঘোর লাগি প্রাণ দিব হেন মহারাজ 
স্বামী বধ ভাবিয়া! তেজিল কুল লাজ ॥ এবে কপা কর শাহা 
দয়াল চরিত। শুনিলে শাহার রুপা অদিব তুরিত.॥ পঞ্চ 



পাট হস্তি দিল পঞ্চদশ সোডী | । বর নানা দেশী বিচরিত্ 
কাপড়া ॥ নিশি দিসি চলিল চতুর রায় বার। এক মানসে 
উঁতরিল দিল্লির মাঝার ॥ পদ্মাবতী পত্র আইল নাঁষে সে 
শিখর । সাহার অগ্রেতে তে কহিল খবর ॥ বনু ভে 
লইয়া ভেটিয়৷ সাহা পান । পড়াই শুনিল শাহ রানীর 
আর্দাস ॥ শুনিতে২ শাহ। পুলকিত বঙ্গ । রসের সাগরে 
ছেল আনন্দ তরঙ্গ ॥ হয় বন্ে দানে শাহ তুমিল রায়বার | 

রত্সেন প্রতি দয়। করিল অপার ॥ রাজ নিতি ভঙ্গ দিল 
বিচিত্র বসন । দষ্টী বন্দি রাখিলেক খণ্ড ই তাড়ন ॥ পন 
বতী প্রতি স্নেহ করিয়। ছোলতান। শীত লেখি পহ্ত্তর 
দিল দুত স্থান ॥ পুর্থে আমি কহিছি তোমারে যদি পাব। 
প্রমাদ চান্দরি দেশ নৃপতিরে দিব ॥ আর দিব নিজ রাজ্য 
কুহিছি নিশ্চিত । আমার সাক্ষাতে তুমি আইমহ তুরিত ॥ 
তোমারসংবাদ হস্তে খণ্ডাইল আপদ । রাঁখিলে স্বামীর প্রেম 
বাড়ি লমম্পদ ॥ নিজমন হস্তে আমান। ভাবিও ভিন । আমার 
শরীর প্রাণ তে।মার অধিন ॥ সহঅ রমণী মোর আছে 
অন্তপুরে । সবার ভাজ্যনি করি রাখিব তোমারে ॥ নহত্রেক 
সখী দিব সেবার কারনে । পতি স্রেছ পরি হরি আইসহ 
এখনে ॥ যেন মতে করিল করিল তেন রিত। কহিবেক 
বায় বারে তোমার বিদিত ॥ দ্বত প্রতি আজ্ঞা দিল শাহ 
মহ! বলি। রত্ সেন সন্বোধিয় শীঘ্র যাও চলি ॥ দণ্ডবতে 
প্রাণামি চলিল ভ্ুতবর। সত্তরে আইল রত্/মেনের গ্োচর ॥ 
চরণে পড়িব' হতে নৃপ প্রণামিলা। গলে ধরি 'রত্সেনে 
বিস্তর কীন্দিল৷ ॥ গল! গলি হুই জন কান্দিতে২। কার্যে 
হাস্য কথা কহিব ইঙ্গিতে ॥ পৃহরি সবেরে নক্ভোদিয়া বন্ধ 
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ধন। বভোঞ্চিত কি হতে চলিল তখন ॥ দিল্লী হস্তে, 
রায় বার পুনি যদি আইল। পকন্মাকতী আগে নব বারতী 
কহিল ॥ গৌর! বাদিলা আসি শুনিয়া খবর । নৃপতীর, 
লাগি কান্দে ছুই সহদর ॥ নৃপতির ছুঃখ শুনি বলে ছুই 
ভাই। মৃপতির দেখিয়। দোহ মরি গিয়া যাই ॥ এই মতে 
ছই ভীই ধরাই করিয়া । গোঁপথে বহুল রাজা! সন্বোধি 
আনির! ॥ এক বহুরাজ। আসিয়া মিলিল। রত সেন দুঃখ 
শুনি বিস্তর কান্দিল ॥ তবে সে বাদিল! গৌরা সাঁজে 
ছুই বীর । সত হস্তি বাছি লৈল সংগ্রামে অস্থির ॥ জুগল 
মহত্র লৈল মহা অশ্ববার। সতবাছি এক লৈল পরম 
জুজার ॥ সৈন্য বাছি লৈল পঞ্চ সহ পদাতি। সহ 
তুরক্ক লৈল বায়, জিনি গতি ॥ পঞ্চ শত ডুলি লৈল অতি 
শুরচিত 1 বসনে ঢাকিয়। এক মাজে ছুই বীর ॥ রত্ময় 
চতুর্দোল এক সাঁজাইয়া। অন্দর সনে কর্মাকার তাহাতে 
তুলিয়৷ ॥ পদ্নিনী অঙ্গে বস্থ রজকে বান্ধিয়া। রাখিছে 
বিচিত্র বাস পেটারি ভরিয়া ॥ চতুর্দোলে আচ্চাদন করি 
সেই বাসে । পদ্িনী গন্ধে অলি ভ্রমে চারি পানে ॥ যেমত 
আরম্ভ চলে মহা দেবি রাজ। বন্ধ অস্থ আদি সঙ্গে লৈল 
জুদ্ধসাজ ॥ আর এক জক্ষ নিসে স-সৈন্য লাজিত ॥ নৃপতি 
সকোল সঙ্গে রৈলা নিয়জিত ॥ চলিবার দিন যদি হৈল 
উপস্থিত । যদ! আইল ছুই পাত্রের বিদীত ॥ গৌর! বাদি 
লার আগে কৃহয় কান্দিয়া । কোথা যাও পুত্র ছ্রুই আমাকে 
ছাঁড়িয়। ॥ ভুকুক বিক্রম আদিসাক্ষাতে দেখিল। চিতাওর 
হেন গড় তণরত কৈল ॥ সৈন্য যত তুরুকের নহি পরি 
মান। নিসার্থে জুগল ভাই হারাইবে প্রাণ ॥ কদাটিত 
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না পারিবে নৃপ ছাড়ীইতে। অপম সাহস পুত্র না রুচয়,. 
চিতে। মহা! শুখে থাক পুত্র রাজ্যের ভিতরে । বাদিলার 
গমন আমিবে আজি ঘরে ॥ 

| গঘনার বিবরণ ॥ 

গমনার নাম শুনি মন হরলিতে । পুছিলা মাখন ধির 
হাসিতে২ ॥ রাজ পুত্র ক্টলেতে গমনা বলি কারে। বির 
চিয়া এই কথা তৃমি কহ মোরে ॥ মহত্ত আদেশ কথা শুনি 
আলাওলে। গম্বনার কথা কহে মন কতৃহলে ॥ এবে গম 
নার কথ। শুনহ বিদিত। রাজ পুত্র কুলেতে আছয় হেন 
রীত ॥ শিশু মতি কন্যারে যদি সে বিভা করে। যাবত 
ন৷ দেখয় পুষ্প থাঁকে পিত্রা ঘরে ॥ নানা রঙ্গে খেলি থাকে 
সমসৌভের চিত। দৈব্য যোগেপদ্ম যদিহয় বিকাদিত ॥ কত 
দিন ব্যাজে কন্য। স্নান করাইয়া। সকৌতুে স্বামী 
গৃহে দেয় পাঠাইয়া ॥ তবেতার শ্বামী সঙ্গে রতি রঙ্গ 
হয়। রাঁজ পুত্র কুলে তারে গমনা বোলায় ॥ নিরুধ 
বচনে দোহ শুনি মাত্রি মুখে। বিষু যুক্ত গপছুত্তর 

দিল মন ছুঃখে॥ তুমি মোর জননী সহজে গুরুজন। সে 
কথ! কহিতে যগ্য নাযায় লঙ্গন ॥ স্বামী মুক্ত যাইতে জুক্ত 
বাধা না জুয়ায়। বির পুত্র না হৈলে কলঙ্ক বাপ মায় ॥ 
প্রভু কার্ষেয না যাইল পরানের ডরে। এমন কুপুত্র তুমি 
ধরিছ উদরে ॥ রাজ পুত্র কুলের কলঙ্ক না চাহিয়া । স্বৃত্যু 
ভয় দরসাও জননী হইয়া ॥ “অপমানে মোর দ্বারে হাটি 
আইল রানী। কিসের কারনে আর এছার পরানি ॥ যে 
বলে সাহার টৈন্য নাহি পরিমাণ । এক লঙ্কা দুহিলেক 
বীর হন্বমান ॥ এেকাশ্বর অঙগদে জীনিল লঙ্কাশ্বর 1একভীমে 



০ সিহত 
_জিনিলেক.সততেক সহদর-॥: এক সিংহ ভরেসে সহত্র হস্ত 
ধায়। বহরি দেখিয়। পক্ষি ঝাকে উড়ি যায় ॥ তেন আমি: 
ছুইরাঁজ পুত্র রাজঘরে। তুরুকের প্রানে আমা কি করিতে 
পরে ॥ যৌবন সংগ্রামে একাশিব নিজগুণ। “কুরুমৈন্য 
সন্তুদিতে যেন “ীমাজজুন ॥ রণ ক্ষেত্রে রহি বীরে ইচ্চিল 
মরণ। কিবা, এক তার আগে কিবা লক্ষ জন ॥ তবে সে 
বাদিল! গোর! নাম প্রকাশিব। নৃপ উদ্ধারিয়। কিক! নিজ 
প্রাণ দিব॥ মাত মূন্ে এতেক কহিতে ছুই জনা । তখনে 
বাদিলা গৃহে আইল গ্রমন। ॥ গমনার সাজ যত 
করিয়া বিশেষ। পুর্ণ চক্র বদন করিরা পুর্ণ ভেস॥ 
মকুত। লম্ভত ভালে পরিয়া মিন্দুর। নব ঘন তারক 

বেধটীত যেন শুর ॥ ভূর যুগ ধনু গুণ রঞ্জিত 
কাজলে । কটাক্ষ বিশিখ বানে মণি মন টলে ॥ রতন কুগুল 
কর্ণে নাশিক। বেনর। মধু বানি মধু হানি রঙ্গিম অধর. ॥ 
কুম্তে কণ্টে ঝলকে প্রুলকে মণি হার। ব্রিভূুবন মোহন 
শুচারু পাপ ভার ॥বিশিখ রলনা কটা সিংহ জিনি শাজে। 
গজ গাতি চলিতে নেপুর ঘন বাজে ॥ গমনা আসিল বালা 
হরষিতে মোন। স্বত্যুবত হেল শুনি শ্বামীর গমন ॥ শন্য 
গুহ বসি কন্যা সখিতে কহিল। ষতেক উৎসব আজি 
উলট। হইল ॥ নৃপ মুক্ত হেতু শ্বামী চলিল নিশ্চয় । ফিরিয়া 
আসিবে হেন মোনে নাহি লয় ॥ নিম্ফল হইল মোর এবপ 
যৌবন। যদ্দি মোরে করে হেন শ্বামীর মিলন ॥ কি বুদ্ধি 
করিব আমি কন প্রাণ সখী। তিল না পুরীল আশা হৈল 
জন্ম দুখি ॥ শশী বলে শুন বাল। মোর উপদেশ । মোনের 
লময় নহে কিঞ্চিত বিশেষ ॥ নিজ পতি মানাইতে তাতে 
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কিবা লাজ। কর জোড়ে মানাইয়া সাধ নিজ সাধ অখির 

বচনে কন্য! মনে অনুঘানি ৷. ধীরে ধীরে পতি পাশে 

চলিল কামিনী ॥ ঘোটক ঘাড়ের আডে জুড়ি ভূরু 

ধনু? কটাক্ষ্যে মিহিরা পতি জিয়ায় অত ॥ সঞ্জু 

হাঁসি মধু বৌলে অস্থত অবয়। মধু লাবন্য ভঙ্গে 

পাষাণ জ্বয় ॥ বন্ধ দৃঘে হেরিয়া ইচ্ছিল মন্দ হাসি পতী 

পাঁশে সুধা রদ কিঞ্ি প্রকাশী ॥ নিবেদন প্রাণ পতী 

কর অবধান। প্রথম দরশনে হাঁরাইলে লাজ মীন ॥ নিলা 

পরাণমোর আছয় কিঞ্চিৎ । তিলে নিশ্বরিৰ প্রাণ তৌমার 

চরিত ॥. দুর্গম সংগ্রামে তুমি চলিল! নিশঙ্ক 1 স্বামির 

বরি হৈল মাত্র আমার :কলঙ্ক ॥ আজি নিশি মোর সঙ্গে 

ভূপ্ত শুন রৃতি। কি স্মরি কান্দিব আমি হৈলে সর্গ গতি 

বাঁদিল! দেখিয়া নারী না করিল দৃষ্টা। মায় কি বৈস 

বালা ভিত দিয়া পুষ্টি ॥ ঈশ্বরের কার্যে প্রাণ উচউন মোর 

কেমতে দেখিল বালা চন্দরমুখ তোর ॥ তোম। সান কারলে 

প্রেমের আলাপন । মীয়। মোহ কি্রিয়ং খিরিব মৌর মন্ 

জন্ম ভরি নারীর পুরুষ গুহ বাস। তিলকের মিলনে না 

পুরে মন আশ ॥ মিথ্যা কেন স্গতে কলক্কি হবে তুমি। 

আজি স্বারী কার্যে শুভক্ষনে যাৰ আমি ॥ পুরুব নিদ্ুশি 

হই কর আশীর্বাদ । পলটি ভআাগিলে বিধি পুরাইব সাদ ॥ 

এক্ষনে তোমার সনে কি ফলমিলন। দোহ দে জ্বলিবেক 

প্রেস হতাসন ॥ এতেক শুনিয়া বলা জল নযনে। 

কছিতে লাগিল ধরি পতির চরণে ॥ সহজে কলস হৈ 

পুরুষ বরিরা। প্রেঘানল হৃদে ভাছে এ্রঙছলিত হৈয়! ॥ 

নিশফলে যাইবে জন্ম এ রূপ যৌবন। তিলেক আজন্ম 



কি ক . 
"ফাল মাঙ্গি তিকারণ 8 মাজিলুম স্বামী বর পাইল ক্ষেততিত- 
না জানিল স্বামী নেবা মি কিবা তিত ॥ প্রেম রঙ্গে 
বৃস,করি রমণী হৃদয় । যাইব ঈশ্বর কার্যে তাতে কি সময় 
পর্বে যেন্শুধন্যারে শুন শ্রাণপুতি | যুদ্ধে যাইতে পন্থেতে রাষিলর্ভাবতী ॥ ৈদয কাটা রি ভয় মনেতে ন। 
গুনি। যুদ্ধ ভেশ উত্তারিয়। তুষিল কামিনী ॥ খতু রক্ষ! 

ল্য প্রভূ প্রত্যয় জন্ময়। রীতু পাতে ব্রহ্ম বধ সম পাপ 
হয়॥ শুত বৃদ্ধি হৈলে উদ্ধারয় পীতৃ লৌক। পুত্র মুখ 
দেখি পাশরয় স্বামীশোক ॥ আমীত অঙ্গ না হই তোমাতে 
কৃতন। তোমার দম্পতী আমি নাহী রুষ্ট মন ॥ বাদী, 
লায় বলে শ্রীয়া ছাড়হ চরণ। যাৃত্র! কালে ন! দেখব 
বরমণী বদন॥ যে! আপতোর আশ! তুমি ধর মনে। 
গর্ভবতী সময়েতে যাইবে কেমনে ॥ আয়, শেষে থাকে 
যদ ন্প উদ্ধারীয়া। নানা সুখে নির্বাহীৰ গ্হেতে 
আসিয়া ॥ .নহে যদি রণে পড়ি হই ত্বর্গগতি 1! আমার 
সন্দেস টয়া তুমি হও নতী ॥ চিরকাল পতী কোলে করি 
অবিলাশ। ধৈর্য্য ধরি রহ বিধি পুরাইবে আশ ॥ এক্ষনেহ 
বাজি যদ্দি প্রেম ফান্দে তোর । স্বামি কার্যে সত্য কল্য 
বথা হবে মোর ॥ পুরুষ হইয়া! নিজ ইচ্ছ। ন। রাখিলে। 
কলঙ্ক রহিৰ মোর রাজপুত্র কুলে ॥ তিল সুখ লাগিয়। ন! 
চাহ কুল লাজ । আ'জি স্ুভক্ষণে গেলে সিদ্ধি হবে কাজ ॥ 
নৃপ কাজে আজি সৈন্য সকল চলিব। সেনাপতি ছুই 
আমি কি রূপে রহিব ॥ ক্ষেমা ধরি নিরাঞ্জনে ভাব এক 
মনে । মোর চিত্তে রস নাই ন্প মুক্ত বনে॥ পুনি২ কন্যা 
বহু বিনয় করিল । কোন যতে ব'দিলার মন না ফিরিল ॥ 
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এই মতে নারিসনে বাক্য নানা রিত। রজনি হইয়া ভক্ষ 
সুর প্রকাশিত ॥ নিঠুর হইয়। যুদ্ধে করিল গমন 
বালা হৃদে জন্মিল বিরহ হুতাসন ॥ সে দাহনে সর্থদেশ্ 
হইল দাহন। যদি না হইত আখি আবাড় শ্রাবণ ॥ অবি 
রতে কুচোপরে বহে জল্ধার । সহজে পর্থতে ঘন বরিষে 
অপার ॥ মদন বিশিক ভয় হই কম্পবান। ছিপ জলে 
সদত করয় শীঘ্ব সন ॥ স্বামীর কল্যাণ ব্রত ধর্ম আচরীয়। 
ক্ষেমা ধরা রহীল শরীর কষ্ট দিয়া ॥ 

০ 

গেখিরা বাদিল। ও পদ্মাবতী দিলি যাইবার বয়ান । 

শুভক্ষেন করি গৌরা বাদিলা চলিল 1" নিশ্বরিতে পঙ্ছে 
নানু! মঙ্গল দেখিল_॥ চারি পাশে শাহা মনি ভোলা! ভুলি 
সাজে । পম্মাবতী বিমান চলিল তার মাজে & বিমানের 
চারি পাঁশে ভোলায় চামর। বেষ্টীত মুকুতা রত্ব ঝলকে 
সুন্দর পদ্মিনীর অঙ্গের মৌরভ বাশ-পাই। পুষ্প তেজি 
মধুকর পড়ে ধাই ধাই ॥ যেব! দেখে তার মনে জন্ময় 

'প্রত্যয়। পদ্মিনীর" গন্ধ পাই ভ্রমর ভ্রময় ॥ আগে প্রাছে 
সখী সব শতেক চলিল। মগ্তবিংশ দিনে দিল্লী নিকটেত 
গেল ॥ ছোলতানের অহ্ুঠরে এ সকল দেখি । তুরিতে 
কহিল গিয়! পাই কার্য সাক্ষী ॥ হেনকালে রায়বারআসিয়া 
মিলিল। শাহারে প্রণাম করি রহাস্য কহিল ॥ যাইতে২ 
গেল দিলীর ভিতর। আগে বাড়ী গেল গৌরা শাহার 
গোচর ॥ বন্ধ ধনে সম্ভীনীল রক্ষীগণ। লৈক্ষং আমত্যরে 
দিল বন্ধু ধন ॥ সকলেরে বলিল কহিতে শাহ! আগে। 

প্ল্াবতী ৯8৯৪ 



শু উদ ক. 

ভীলেক এক খ্বামী হর্ন রানী মাগে ॥ সকলে কহিল 
ভূমি দিবেদিলে ঘবে। শাহ আগে সন্ধথা কহব আঁঙগি 
সবে॥ এতেক শুনিয়। শৌরা পরম হরিসে । বন্ধ রক্ত 
লইয়। ভেটীল সাহ। পাশে ॥ 

গৌর! বাদিলা ছোলতানেরে পত্র পাঠায় । 

ভূমিসারে খরি গৌরা ১কৈল্য নিবেদন। পদ্যাবতী 
রাণী আইল পুজিতে চরণ ॥ এক নিবেদন বাঁলা করে 
শাহ স্ছানে। দাসী হেন কপা মোরে যদি থাকে মনে ॥ 
বিভাহিত স্বামী মোর লাগি পাইল দুঃখ! তীল মাত্র 
আজ্ঞা হৈলে দেখি স্বামী মুখ ॥ পুনরপি তানঃদজে দেখ! 
নাহি আর। জীবন অবধি ছুঃখ রহিব আমার ॥ রতন 
কাঞ্চন আদি যত দ্রব্য জাত । প্রেম ভাবে রত সেনে দিল 
মোর হাত ॥ নৃপতির গৃহে আর ছিলছযত পুক্ি।'মোর 
হস্তে সমস্ত তাহার যত কুঞ্রি ॥ আজ্ঞ। হৈলে চিনাইয়া 
দিয়া.তান হাতে । সন্তৌন হইয়| আসি শাহার সাক্ষাতে ॥ 
গৌরা মুখে শুনিয়া এতেক নিবেদন | শাহার সেবক লোকে 
কহিল তখন ॥ বিবাহিতা স্বামীরে দেখিতে তীল চায়। 
পুনি আর দেখ! নাই দেখিতে জুয়ায় ॥ রক্ষীগণ যাউক 
সঙ্গে বিলম্ব না হৌক। যতেক ধনের কুঞ্জি চিনাইয়। দেউক 
শাহারে কহিল সবে বহুল প্রকার । হিত জনচিস্তি ঘন 
করর় উদ্ধার ॥ লোভ পাঁপ দুই নদী উপরে বহয় । স্বামীর 
বন্ছল কার্য্য অলপে ন৷ নহয় ॥ একেত নে উর্দরে ন। দেখে 
মহাজন ।. সত্য. ছাঁড়ি .মিথ্য। পৃঙ্থে করয় গমন||পদ্যাবভী 



৭ 
আইল শুনি হেন ছোলতান।- আনন্দে রিভ্ডোর হই লা 
করিল জ্ঞান ॥ আজ্ঞ। দিলা রত়ৃসেন দেখিতে তখন। রখ 
ন| হউক পদ্যাবতী1 নিবেদন ॥ যেই কিছু পদ্যাবতী মনে 
হয় বাঞ্চা। পুরাইতে তুরিতে আমার মনে ইচ্ছা ॥ অতি 
প্রেম অনুরাগ থাকে জার প্রতি । লঙ্জিতে তাহার বাক্য 
নাহিক সকতি ॥ ক্রোধে আর প্রেম ভবে বুদ্ধি নহে স্থির 
যে পারে রাখিতে অতি জ্ঞানবন্ত ধীর ॥ সাহা আজ্ঞা! পাই 
গোর স্তরে চলিল। শীঘ্ব করি নৃপতি বিমাঁন পাশে নিল 
আর বন্ধ ধন দিল রক্ষিত সবারে । ক্ষেনেক থাকিতে নৃপ 
বিগাঁন ভিতরে ॥ দশ যোগ্য নহে যেই শত তারে দিল | 
আনন্দে থাকুক নৃপ সকলে বলীল ॥ মে ডুলীর অস্তরে 
আছিল লোহাকার। দণ্ডকে কাটিয়া শীষ্ত্র কৈল্য নমস্কার 
মহ! বেগে নৃপতী বাহীর হইয়া । সীংহ গতী চলে এক 
অশ্ব আরোহীয় ॥ 

কপট করিয়া গৌরা রতসেনকে লইয়া : 
যায় ছোলতান শুনিয়। ক্রোধ 

হইবার বিবরণ ॥ 

পর্চ শত ডুলিতে সহন্দ্র বীর ছিল। শীঘ্র গতি নিন্ব রিয়া 
অশ্বে আরহিল ॥ ঘোর শব্দে ধুম ধুমি কর্ণাল বাজ্বাইয়! । 
চলিল বাদিলা গৌর! নুপতি লইয়া ॥ বায় গতি অশ্ব সব 
মাতঙ্গ ওখার। বেগ বন্ত রাজা পুত্র পরম জুষার ॥ মহা! 
দর্পে চলিল সকলে অস্থ ধরি ॥ চত,ভিতে বেড়িয়! নৃপ্ধতি 
মাঝে করি ॥ আরযত সৈন্যকুল পন্থেতে আছিল । রত্বসেনে 
দেখিয়া সে একাত্রে চলিল ॥ সত্তর সহশ্র সৈন্য হই শুখ 



মৌন। রত্ৃমেন লই সবে করিল গমন | রত সেন লইঃযদি 
হিন্দু সবে গেল। রক্ষক সকল মৌনে চিন্তিত হইল ॥ শাহ! 
আগে শীক্্র গিয়া কহিল ধাবায়। কপট করিয়া রতন 
লই যাঁয় ॥ এতেক শুনিল যদি দিল্লীয় ঈশ্বর | অতি দুঃখে 

প্রজলিত কম্পিত অন্তর ॥ শাহার সাক্ষাতে যত উমরা 
আছিল। সকল চলিয়! যাও শাহ। আজ্ঞা দিল ॥ যেন মতে 

পার হিন্দু পুনি ধরি আন | নহে মোর হস্তে সব স্বতয ছেন 
জান॥ শুনিয়া উমরা গণ চলিল সন্তর ৷ লেখা নাহি চলিল্ 
মাতঙ্গ বাজি নর ॥ বায় গতি অশ্ব হস্তী চালা ইল বেগে | 
পাঁছে কেহ ন! রহে যাইতে চাহে আগে ॥ বাজায় তবল 
ঘন কর্ণাল নিশান। আমিসব মৈলে আগে পাবে আগুয়ান ॥ 
সৈন্য পদ ধুলি কল্য শুন্য আচ্ছাদন। দিগ পুরী আইসে 
ধেন বরিষাঁর ঘন ॥ বায় গতি অশ্ব বর মহা খর তর । ত্রিশ 

কোশ লঙ্গি চলে দিব ভিতর ॥ মহা! তেজ রাশি 
শাহার আছিল । ত্রিশ কোশ লক্ষিয়! রাজার লাগ পাইল ॥ 

দেখিয়া অপার সৈন্য বাদিলা ন্ুমতি । সন্বোথিয়া গৌরাঁকে 
কহিল শীত্ত্র গতি/দেখহ তুরুক দৈন্য আইল অপার । বিনি 
যুদ্ধে নাহি আজি নৃপতি উদ্ধার ॥ নৃপতি লইয়। তুমি শীস্ত 
যাও ঘরে। তুরুকের সঙ্গে আমি আহি যেনমরে ॥ ঈশ্বরের 
লবণ স্মথিব আঁজি আমি | নৃপতি সঙ্গতি লৈয়া শীত্ব যাও 
তুমি ॥ গৌর! বলেভাই এবেহট পরিহয়। তুমিসত্য অনুজ! 
অগ্রজ বাক্য ধর ॥ আত্মা পরি বিলাশ করিছি পৃথিবীত ! 

খৈলেও বচন মোর নাহি কদাঁচিত॥ তমি মোর অনুজ 
আরজে ছৃগ্ধ মুখ । পৃথিবীতে আসিয়া করিছ কোন সুখ ॥ 
আসিতে দেখিল বধু অশ্রমুখি তোর । অদ্যপিও সেই হুখ 
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হদে আছে মোর॥ মনের কীলে আইলা বধুকে ছাড়িক়া 
পাঁরহার মাক্ষি তানে দন্তোল করিয়া॥ কনিউ করিব জ্যেষট 
শ্রধা সঙ্কলপন। সংসারের কন্ম্ ভাই ন। কর লঙ্ঘন মে!র 
অনুশোচ ভাই না ধরিয়া চিতে। বহুজন মারিয়া মরিনৃ 
রন ক্ষেতে ॥ এ বলিয়৷ গুলে ধরি চুম্থিল কপালে । সাস্তা 
ইয়া অনুজকে বহু বিধ বোলে ॥ অর্ধ সৈন্য লই গৌরা 
তথাতে রহিল। অর্ধ লৈয়া নৃপ সঙ্গে বাঁদিলা চলিল॥ 
ডাক দিয়া বলে গৌরা সৈন্য সন্বোধিতে ৷ নৃপ সঙ্গে যাও. 
জার ত্রধা অছে চিতে ॥ আমি আজি রণ ক্ষেত্রে ইচ্ছিয়া 
রহিল কদাচিত না ফিরিব প্রতিজ্ঞা করিল ॥ যেন পুর্বে 
_ভিষ্য বীরে যুদ্ধে নুয় শিম | দ্তী রাজা পাছে করি আগে 
হৈল ভীম ॥ তেন আমি আগে হৈল-নৃপ করি পাছে। 

হন্বমান হৈয়!। রাখিব সমূদ্র জল জাঙ্গাল বান্ধিয়া॥ এত 
শুনি যুদ্ধী সবে বলিল বচন। বীর হৈয়া বল কেনে হেন 
হর্বচন॥ তোমা সঙ্গে আইল যদি চিতাওর হৈতে । ফিরিয়া 
যাইব হেন আছে কার চিতে ॥ আদিতে সময় স্ৃত্যু 
ধরাই সকলে। নৃপ সঙ্গে অর্ধ সৈন্য পাঁটাইৰ বোলে নৃপ 
একাশ্বর দেখি তান সঙ্গে যায়। নহেত সকল যুদ্ধে মরিমু 
তথায় ॥ এতেক কহিয়। শবে মোন কৌতুহলে । যার যেই 
আক্তি সেই খাইল সকলে ॥ হেন কালে নিকটে আইল 
শাহা সৈন্য। তাদেখিয়া গৌর! বীর হৈল! অগ্র গণ্য ॥ পঞ্চ 
শত অশ্ববার সহশ্র পদাতী এক২ ভিতে দিল শত২ হাতী ॥ 

ছুই দ্রিগের নৈন্য ষুদ্ধ করিবার বিবরণ ॥ 
দুই দিগে দুই সৈন্য রাখিয়! বিস্তর | মধ্য ভাগে আপনে 



আত ইগব 00050510008. 
রছিল শৌরারর ॥ :শাস্া.. সকল নৈন্য আসি একবার: 
গোলা গুলি চক্ বান মায়, আপার পড়য় কুক বান 
দমা লাখে২ । পরিমান নাছি শর পড়ে বাকেং ॥ মেঘ পুর্ণ 
আসি যেন বৃষ্টি করে ধারে। ব্যাস্ত হৈল নৃপু জন্য ' 
সহিতে নাপাঁরে॥ মনে ভাবি বলে গৌরা শুন. বীর গণ 1 
রে থাকি যুদ্ধ কৈল্যে নিসার্ধে মরণ ॥ হস্তে অমি করিয়া 
সকলে কররণ। ম্বারিয়া ষরিন্দে নাহি বীরের শোঁচন ॥ এত 
শুনি বীরগণে অশ্ব দাবাইয়। সাহার শৈন্যতে শব মিলল 
আশিয়া ॥ হয় হস্তী পদাতী হইয়া এক মতি । মারিয়া 
তুরুক শৈন্য করেন্ত বিগতি ॥ এক বারে শবে কৈলা শেলের 
প্রহার | হস্তী শবে আশি শৈন্য করে ছারখার ॥ অগ্রনিতে 
আশিয়া যেন পড়িল পতঙ্গ । রণ ভূমি হই গেল রুধির 
তরঙ্গ ॥ উন্মত্তের মতে জুঝে রাজপুত্র গণ । ছাড়িয়। জীবন 
আশা ইচ্ছিল মরণ ॥ কেৰা পড়ে না চাহে শকল আগু 
শারে । শুণ্ড ঘুণ্ড হস্ত পদ কাটী ভূমি পড়ে ॥ কেহ বেগে 
বজ শেল হানে করি মাথে | ভুষণ্ড কাটয়! কেহ তিক্ষ খর্গ 
ঘাতে ॥ চিন্কারিয়! শব্ধ ছাড়ি করি কুলধায়। মগ্ডিয়া আপন 
সৈন্য ভঙ্গদিয়। যায়॥ শাহার বহুল সৈন্য সংখ্যা কেবা পায়। 
সহশ্র পড়য় রণে লক্ষ আগুয়ায় ॥ তৃতীয় প্রহর এই মতে 
যুদ্ধ ছিল। রাজপুত্র সৈন্য' নব সংগ্রামে পড়িল ॥ রণক্ষেত্রে 
একাম্মর ভ্রমে গৌরা বীর । ষাহাকে সমুখে পার করে ছুই 
চির ॥ গৌরার বিক্রম দেখি শাহ সৈষ্ধ্য গন 1 বিলম হইল 
রণ ভাবে মোনে মন ॥ আচৌক করিব রণ নৃপতিন সৈন্য । 
ন। চাহে যাইতে কেছ রণে অগ্রগন্য ॥ উম্মরা সকলে বলে 
অপ্প সৈন্য লই। বিলুকিত শাহা দৈন্য সব এক হই ॥ 
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অপ্গ সৈন্য হিচ্দু সব যুদ্ধ নাহি করি। কোন মুখে, বৈল! 
বরণ পরিহরি/শাহার সমুখে গিয়। কিদিব! উত্তর । অদ্য 
পিহব্ভীলআছে করহ সমর ॥ এতেক শুনিলে ক্রোধ জম্মিবে 
শাহার মায় ছাড়ি বধিবেক সবংশ সবার ॥ এতেক শুনিল 
যদি মোহমনি গণ। হয় হস্তি ফিরাইয়া ইচ্ছিলা মরণ” 
একেবারে সর্থ শৈন্যকরি কোলাহল । নৃপতির শৈন্য আগে 
খেললেন্ত শকল 1 দেখিলেক পুনি গৌরা তুরুক আশিল॥ 
খর্স হস্তে শৈন্য আগে অগ্র গামি হৈল ॥ তার পাঁছে যত 
ছিল নৃপ শৈন্য গণ 1 শমস্ত যাইয়াপুনি করি ছিল রণ ॥ মর 
নের ভয় নাহি গৌরার শরীরে । রণে পশি এক২ বাছিং 
মারে ॥“র্ধান্ুকি২ যুদ্ধ বান বরিশন। ত্রান্ধা অস্ত্রে ধর্ম হৈল 
ন। দেখি তপন ॥ হস্তি কুলে যুদ্ধ করে শুগ্ডে জড়া জড়ি 
কাকে কেহ দন্তে ধরি ফেলায় উখাড়ি ॥ অশ্বেং যুদ্ধ 
ইৈল মহা দর মরী | কাঁরে কেহ দন্তে২ মাঁরয় কাঁমড়ী ॥ 
পদাতী নকলে খিলী করে হাতাহাতী। পদাধাতে মাঁরে 
কেহ কাঁরে লাখালাথি ॥ হস্তের মুটকী ঘাতে কাহারে 
মারয়। জার বলহীন তারে প্রাণে সংহ।রয় ॥ আর কার 
ভূঁজে ধরী মারয় কাচাড়ী। আর কোন জনে ক্রোধে 

মারয় কামড়ি ॥ রতুসেন যত সৈন্য রাজ পুত্রগণ। অমাবায় 
হই বুদ্ধ করে প্রাণপণ ॥ এক জন সঙ্গে যুদ্ধ শতকে নিবারে 
কাহারে হানিব অস্থ লক্ষিতে না পারে ॥ এক রাজ হৈল 
এক সহ অন্তর । কেবা কোথ। যুদ্ধ করে না পায় খবর ॥ 

এক২ রাজপুত্র অজ্জ্বন ভীম তুল । শাহ। দৈন্য এনেশিয়া 
মারেন্ত বহুল ॥ গৌরা সঙ্জে যত বীর জুবিবারে যায় । 
দেখিতে - দেখিতে সেই জন লাগ পায় ॥ এই মতে শাহ! 
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সৈন্য করে লণ্ড ভণ্ড। চাহিতে না পারে কে মধ্যান্ন মার্তৃশু 
নিরন্তর কাটে সৈন্য বিষম জুজার। অশি শীরে রুখির 
অনিবার ॥ এই মতে পঞ্চ দিন যুদ্ধ দিবা রাত্রি । অনিবার 
যুদ্ধ করে রাজপুত্র ক্ষেত্রি ॥ কে করিব যুদ্ধ থাকুক চাহিতে 
ন]! পারে। আসিতে কুধির ধার দেখি প্রাণ ছাড়ে ॥ 
সৈন্যের ছ্র্গতি দেখি উন্মরা ছুই জন। হিন্দু সব বধিবারে 
আসি করে রণ॥ নেই হই সঙ্গে বহু অশ্ববার আইল। 
এত দেখি গৌরা বীর চিন্তিতে লাগিল ॥ সপ্ত শত নৃপ 
গৌর একত্র করিয়া। আর যত বীরগণ সমুখে আনিরা ॥ 
গৌরা বলে শুনহ বান্ধব রাজাগণ 1 বিষম আজুকা রণ 
নিশার্থে মরণ ॥ এক তুরুকের সৈন্য নাহি শরিমীণ। এক 
পৈলে সহশ্রেক ইয় আগুওান ॥ আর দেখ উম্মর। মহস্ত 
ছুই জন। সৈন্য সঙ্গে আপনে আসিয়। করে রণ॥ অল্ম 
সাহস করি ভাবি নিরাঞ্জন। তুরুকের রণে আজি ইচ্ছহ 
মরণ ॥ রাজা! সব একত্র হৈ করে গিয়া রণ। চাঁরি পাশে 
যুদ্ধদেও সব বীরগণ ॥ আমি সবে বেড়িগিয়! উন্মর। ছুইজন 
যেই মতে পারি তারে করিব নিধন ॥ বানী স্যরিয়। সূরে 
চল একবার । প্রসন্ন হইলে মাতা বিজয় আমার হে 
তুরুকের রণে নাহি নিস্তার । এক বারে আখি সবে 
করিব সংহার ॥ এই মতে রাজা সবে মনে যুক্তি করি£। 
শমবায় যুদ্ধ করে উম্মরাকে বেরী॥ সপ্ত শত রাজপুত্র মৰ 
যুদ্ধপতী 1 প্রাণ উপস্ষীয়া যুদ্ধ উন্মরা সংহতী ॥ উম্মরার 
সঙ্গে যত অশ্ববার ছিল। রাজ শবে লাখ কেহ ঘনাইতে 
নারীল ॥ ডম্মরা শকল হয় শাহা শোভাঁকার । যুদ্ধপত্তি 
নহে শেই হয় রাজ্য কার ॥ তথাপী রাজার শঙ্গে বহুল 
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জুঝিল। ঈশ্বর কৃপায় এক রাঁজা না মরিল ॥ একে এক 
বনুজ্বন উম্মর! প্রধান । চারিদিগে বেড়ি বাণ করয় সন্ধান ॥ 
হই বাশ হানিতে সপ্ত শত বাণ এড়ে । শ্রম যুক্ত ছুই জন 
নিবীরিতে নারে ॥ তবে নিজ সৈম্য চাহে নাহি নিজ পাঁশ 
একেশ্বর জুবি দোহ হইল হুতাশ ॥ সকল নৃপুতি সৈন্য 
ক্ষেপে আপি সর। সর ঘাঁতে ছুই জন হইল জর জর ॥ 
আপোহম ছুই জুন ছিল মত্ত করি। বধিলেক সরাঘাতে 
রাজা সব বেড়ি ॥ মাতঙ্গ হইল ষদি ভূমিতে শয়ন । হই 
লেক প্দগতি উম্মরারগণ ॥ ছেন কালে দৈৰ গতি সেনা- 
পতিগণ। দোহান রাখিতে আইল করিবারে রণ ॥ উম্মরার 
লাগি দুই অশ্ব আনিছিল। তাহাতে আরোহি দোহ 
প্রাণ রক্ষা কৈল্য ॥ আর বন্ধ বীর আস উম্মর| লৈ গেলা । 
সেনাপতি সঙ্গে রাজা সবে যুদ্ধ দিলা ॥ পুন্য ফলে প্রাণ 
রক্ষা উন্মরা পাইল । সবে বেড়ি মেনাপতি ছুই সংহারিল 
তবে আর নৃপ ছুই শাহার প্রধান। রাজ। সঙ্গে যুঝিবারে 
আইল তুরমান ॥ সহশ্রেক নিবারিতে নারে এক জনে । 
রাজ। শবে যুদ্ধ করে পরম যতনে ॥ রাজা সব চারি ভিতে 
বেড়ি মারি শর 1 শর ঘাতে দ্বুই জন হইল জর২ ॥ ওবে 
সুই নৃপতির তুরঙ্গ বধিল। অশ্ব হইতে পড়ি দোহ ভূমি 
গত হৈল ॥ পদাতি চলিতে নারে হইল ফাফর। রষ্টী 
প্রায় চারিদিকে ভরি পড়ে শর ॥ সণ্ড শত রাজা স্ব 
হয় যুদ্ধপতি। প্রাণ উপক্ষিয়া জুঝে নৃপের শংহতি॥ 
শীহার নৃপূতি শঙ্গ বীর যত ছিল রাজ। শব লাগি কেহ 
আশিতে নারিল॥ একে একে দৌহানকে করিল নিধন । 
শাহার যতেক শৈন্য তরাশিত.মন ॥ তুরঙগশহিতে যদি 

প্ন্াবতী - বট ৩৫ 
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* জী বৃপ, সৈল। শাহা সৈন্য এক রাফ পক ছৈপও 
'আর “খত সেনাপতি উম্মরা আছিলা। সর্থ দৈন্য ভ'কি 
খুনি কছিতে লাগিল ॥ ডাকি বলে হিন্দু সব দিল অপধান 
কি রূপে রাখিব আমি ছড়েতে পরাণ ॥ শাহা আঙ্ষে 
গিয়া শবে কি দিবা উত্তর) একবারে হিন্দু সবে বধে 
এত নর ॥ এত শুনি শাহা সৈন্য করি জয় রোল । রাজ! 
সকলেরে বেড়ি মারেস্ত বনছল ॥ তীর গোলা নান! অস্ত 
করে বরিষণ। অজুতে১ পড়ে নাহি নিবারণ ॥ শিক্ষাবস্ত 
যুদ্ধাস্তির রাজার কুমারে। যত অস্ব অশি পড়ে সকল 
নিবারে ॥ বিষম হইল যুদ্ধ নাহি শান্ত মন। শাহাঁর বহুল 
সৈন্য হইল নিধন ॥ পিতার সমুখে যদি পুত্রকে সংহারে | 
পুত্রকে না চাহে পিতা নিল প্রাণ সারে ॥ ভাইর অগ্রেতে 
যদি ভাইকে সংহারে । কাকে কেহ ন! রাখিয়া নিজ প্রাণী 
ছাড়ে ॥*সে যুদ্ধ দেখিত ভীমাজ্জুন যুদ্ধপতি । অপম্বানে 
অরনোতে করিত বসতি ॥ তবে গৌরা রন ক্ষেত্রে উন্মত্ত 
হইয়।। খর্গে না মারিয়া মারে পদে লাখাইয়া ॥ মরণের 
ভয় ছাড়ি রাজ পুত্রগণ লগ্ড ভণ্ড সাহা দৈনা করিল নিধন 
আঁচোৌক করিব রণ চাহিতে না পারে । তানব বিক্রোম 
দেখি নব সৈন্য ফিরে ॥ রুধির বর্ধাইল নদী রণ ক্ষেত্র 
মাজ। মাংস ভক্ষি নাচে সব গৃধিনী সমাজ ॥ রণ ভুমি 
রক্ত বর্ণ দেখি দিনমনি | লজ্জা পাই লুকাইল হইল রজনী 
যেহেন লুকিত সব রবির কিরণ । রাজ সব স্ব বর্ণ জম্ম 
যত মন॥ আছৌক করিব য.দ্ধ মুখে নাহি নাদ। সবে_ 
বলে 'এবেশে হুইল পরমাদ ॥ হেনকালে প্রসন্ন হইল "জগ 
পতি। রছিলেকে ছুই €ন্য গার যেই নিতি ॥ নিশিতে 



ইহ, 
শাহর ঠাই কাপর | সবে বলে শীঙা আগে যাউক' 
খবর 7 কেহ বনে শাহা আগে বার্তী.না জানাইব। এক 
ধারে যুদ্ধ করি সকল মর্িিব॥ পুছিলে যুদ্ধের কথা কি. 
দিব উত্তর। কি রূপে দেখাব মুখ শাহার গোচর 7 জীব 
নেতে খিক দেখি স্বত্যু হয় ভাল। তিলে ছাঁড়াইৰ যত. 
জগত জঞ্জাল ॥ এই মতে লড়াই করিল বীরগণ | গঞ্জিল 
রজনী তবে উগীল তপন ॥ এথাতে শাহার আগে রণ 
বিবরণ । কত জন শীঘ্র যাই করে নিবেদন ॥ 

সোলতানের নিকট ঘুন্ধের সংবাদ দ্বিবার বিবরণ ॥ 

 ব্রতুসেন লই দেশে বাদিল! চলিল। ঘতেক রাজার সঙ্গে 
গৌর যুদ্ধ দিল ॥ সপ্তদিন জুদ্ধ ছিল উমরা সঙ্গতি । মরিল 
বহুত সৈন্য পাইয়া হুর্গাতি ॥ প্রধান নৃপতি ছুই সংগ্রামে 
বধিল। সেনাপতি ছুই সঙ্গে বহু ৫সন্য পাইল ॥ আর যত 
জুদ্ধ ছিল হিন্দুর সহিত। কহিতে সাহার আগে মৌশে 
ভাবি ভীত ॥ রন ক্ষেত্রে গৌরা বীর দুইহস্তে অসি। উদ্মন্ত 
চরীতে জুঝে সংগ্রামেতে পমী ॥ কে করিবে জুদ্ধ তাহে 
চাহির্তে না পারে। যেই দিগে যায় শ্রোত বহায় রুধিরে ॥ 
তাহার আটোঁপ দেখি সর্ব সৈন্য গণ। জম হতে চিন্তা 
যুক্ত আছে নর্ধ জন ॥ এতেক শুনিল যদি দিল্লীর ঈশ্বর । 
ক্রোধে অনি সমতুল দিলেক উত্তর ॥ হিন্দু সব আসি দিল 
প্রত অপমান। সর সৈন্য চল যদ্ধে যাইব আপন ॥ অতি 
ক্রোধ শীহা মোন দেখি পাত্রগণ ॥ ভালে ভূমি চন্থে সবে 
করে নিবেদন ॥ প্রাণ যদি দান হয় কহি হিত তত্ত। কার্য্য 
খদি ভাঁল চাহে চিত্য কর শান্ত ॥ সহশ্রেক মাঝে এক 



সক হি উরি: রি 

'রাজার কুমার নিরক্ষিয়া আনিয়াছে কার্য আপনার। 
নিজ কর্ম্ঘ হই চাছে যাইতে সহর। পঙ্থ ন প্রাইয়া সবে 
পাতিল ঝর ॥ কেহ যদি মোন ক্রোধে কাহাকে লড়ায়'? 
ফিরিয়া না চাহে সবে প্রাণ লইধায় ॥ তথাপিও ক্ষেমানাহি 
ভাহাকে জড়ায় । সারিতে নারিলে যদি সে পুনি ফিরয় 
প্রাণ উপক্ষীয়া ষদ্ধ করে আন জন। নির্বন্ধ নিরম তার 
নাষায় খগ্ডন॥ কেহ যদি প্রাণ লই ধায় কার ভিত। 
শীস্মেতে লেখয় সেই বাচিতে'উচিৎ।| আর দেখ কারহন্তে 
থাকে 'অনিধার। অস্ম হিন সাজে যদি হইল ঝগর ॥। অতি 
বেগে ক্রোধ মোনে হানে খর্গ ধার। সেফর লইয়া হস্তে 
পাতয় তাহার ॥ খর ধারে হস্ত তার কাটিব জানয়। স্ৃত্যু 
গাঁমি হৈয়া হস্ত 'আশ্রাদি রাখয় ॥ গমাগম বলাবল জুদ্ধের 
চরিত। সময় বুঝিয়! কর্ণ করিতে উচিৎ ॥ রণক্ষেত্রে মুখ 
ঘুখি হইগেল জবে । যারযেই বিজ্যসরে প্রাণ রাখে তবে ॥ 
নিকটে মরণ আর স্মরী লজ্জাঁগত। প্রাণ পন জুদ্ধ করে 
শাহার অগ্রেত ॥ .ধাইতে চাহিল আগে ভয় আপনার ॥ 
পথ না পাইয়া জুঝে নংহতি আমার ॥ মরীতে চাহিল যদি 
হিন্দ সৈন্যগণ ৷ . তার সঙ্গে জুঝিয়া মরিব কোন জোন ॥ 
ছলে বলে কলে কিবা ধনের প্রসাদে । সংসার নিয়ম জান 
নিজ কর্মী সাধে ॥ আরএক প্রসঙ্গ শুনহু শিরমণী | বিস্ত/রি 
কহয় আমি পূর্বের ঈকাহিনী ॥ ইরানের মহারাজ দারা ? 
খবর । শুনি সপ্ত দ্বীপ পতি জাকে দিল কর ॥ পুশীক্রেমে” 
যেই পাটে নাহিক দোশর | তার সম রাজা নাহি সংসার 
ভিতর ॥ আরহিন্দ্ু রাজাসুর-দারার গ্োঁচর 1 সহজ্ব বিংসতী; 
রাজা ভাকে দেস্তকর ॥এলকুছ ছিলযবে রুম রাজকান্ত। 



হল 
অহনিসী দ্বারা স্থানে কর 'জোগায়ন্ত ॥ . দেব ফোগে তার 
গৃহেসাহ! সেকান্দার ৷ জন্মহৈল ক্ষেতী মাঝেরুপাল ঈশ্বর & 
কাল পুরি ফএলকুছ গেল স্বর্গপুর। সাহা সেকাম্দর হৈল 
কমের ঈশ্বর ॥ তকে কত রাজা সকে সাহা না মানিল ॥ 
জঙ্গী আদি বহু রাজ্য জুদ্ধে জয় কৈল্য ॥ আর দিন সেকা! 
ম্দরে নিজ মোনেগুনি ৷ দারার নিসমকরি রাখিলেক পুনি ॥ 
দারায় শুনিল যদি এতেক কথন । পাঠাইল কর মাগীনিয়ম 
তখন ॥ সাহায় নাদদিল কর রায়বারের হাতে। শীত 
জানাইল গিয়। দারার সাক্ষাতে ॥ না পাই রুমের করদারা 
নৃপ বর। সর্বারস্তে চলি আইল সাহার গোচর ॥ ভাতে 
ছই পাত্র ছিল দারার প্রধান। দৈব গতি মিলিলেক সেকা 
ন্দর স্থান ॥ বহুল প্রসাদে শাহ পত্র বশ' কৈল্যা । দারারে 
গারিতে শাহা পোন করিদিল। ॥ ততক্ষনে দারার সৈন্যতে 
পুনি আইল । যুদ্ধ কালে পাত্র নিজ ঈশ্বর বধিল ॥ কাল 
গোয়াইয়। রাজা নিজ পুরে গেল! ইরান ঈশ্বর শাহা সেকা- 
ন্দর হল! ॥ তবে নৃপতির শুতা৷ রোলনা শুন্দরী। অপমরা 
_জিনী রাম! স্গ বিদ্া? ধরি ॥ দ্বারার আদেশ মানি তাকে 
বিভ! কৈল্য। পুনি ছুই ছুই পাত্র আনি প্রশাদে তুষিল ॥ 
তবে নিজ মনে মানি দ্বারার কথন। এক২ ছুই জোনে 
করিল। নিধন ॥ ঈশ্বর অহিত জোন এফল উচিৎ । বুদ্ধি 

বস্তু হেন জন ন! রাখে বিদিত ॥ সংসারে নিয়ম চলে বুদ্ধির 
প্রাকারে । আগে শক্র বশকরি পশ্চাতে সংহারে ॥ রামের 
স্গুরিদ যেঅজদ হনুমান । এ ছুই আছয় রতুমেন বিদ্যমান ॥ 
রাজ্য দানে ধন দিয় ভুসিয়! আশ্বাসে । যেন মতে পার 
দোহা আন শাহা পাদে ॥ তারছুই পাত্র যদি হইল জামার। 



বল হানি। াস্তোধ। কর শাহা কাই বাহিনী ॥ রা 
কমে -ঙাহা হিত: তত পাই, রা আলিল- সকল সৈনা 
রা বার পাঠাই ॥: 7 -£: 

সোলতভানে গোরার রমিকট পর রা ফিবাগ। এ 
তবে সা! গৌরা স্থানে পত্র লিখিলেন্ত। 'আপলায় 
মনোৌরথ সব আদি তন্ত ॥ আগে আশীর্বাদ লেখি গৌরার 
উপর। মোনরথ ঘত ইতি লোৌঁখিল স্তর ॥ সধফল্য জনক 
তোর আছে নৃপ কুলে । বিধ্য শরী মোর সৈন্য 'বনুল 
বধিলে ॥ রত্বুসেন নৃপ মোর তুমিহ আগার কার লঙ্গে 
জুদ্দ কর না৷ করি বিচার ॥ ব্লতখপন নৃপ ছাড়ি আমাকে 
না মানি। মহত্ত নৃপতি ছুই বধিলা পরাঁনি॥ মরনের 
ভয় তোর ॥ঃ নাহিক কিধিৎ। জুবিতে চাহসি তুই 
আমার সহিত ॥ বিমর্শিয়া আগে পাছে না চাহিয়। মোনে। 
ধুলি দিয়ালমুদ্র বান্ধিতে চাহ কেনে ॥অপ্প বলে কর কেনে 
বিষম আহন। এখনেহে নিসঙ্কায় আইস মোর পাশ ॥ এ 
যে বধিছ দৌোহ নৃপ্তি মহস্ত। তাররাজ্যে তোহাকে করিয়া 
দিব কান্ত ॥ আর ভোরে করি বাধ মহর্ভত উজীর | সবার 
উপরে তো করি বামস্ফির ॥ আর যেহ মনে" লয় াগ 
মোর তরে । একে একে সে মকল দিবা তোমারে ॥ ভূঘি 
ছুই ভাই যদি আইল মোর পাসে। রত্সেন ন্পতিরে 
আনিৰ আশ্বাসে ॥ যদ্যপি করিছ দোষ সকল ক্ষেমিব। 
রাজ্য দানে ধন দিয়! তাহারে তৃরিব ॥ তিলক বিভোর 
মোন করি কদাচন। শীঘ্র আদি মোর পাঁশে লও রাজ্য 
খন ॥ এই মত্ডে পত্র এক লেখি দিলীশ্বর ; এক জন্ম 



রি সনে ক্ষানে। । গড় বাস্ধাইযা যায় রা কলচানে 
তথাতে পাইয়৷ গড় গৌরা হরষিত। আনন্দে রহিল তথ! 
সে রণ ভূষিত ॥ সাহার রায় বার সপ্ত দিনের ভিতর । শীন্রে 
গতি চলি গেল গৌরার গোঁচর ॥ গৌরায় শুনিল আইল 
সাহা রায়বার। শীত আসি বাড়ি নিল করি নমক্ষার ॥| 
রায়বীরে সাহা পত্র গৌরা স্থানে দিল ভুমি চুম্বি করে ধরি 
এ বস'ল ॥ উর্ধদিরে প্রণাম করি সব রাজাগণ। 

পড়ি শুনিলেক যত বিবরণ ॥ পত্র আদি অন্ত যদি 
রা শুনিল। পুনি ভুমি ছুম্বি গৌরা বহু ৯০৪ ॥ 
কান্দিং কহে গৌরা শাহার সংবাদ । কি যগ্য লইতে 
সাহার প্রশাদ॥ঘতেক কহিল সাহা! আমার উচিত রা 
প্রাকাশ নহে লবণ ভূমিত ॥ বহুল প্রকারে আমি বুঝিৰ 
চরিত। অতিভক্তি সেব! হেতুযোদ্ী নহেমিত ॥ যত দিন রত 
সেন থাকে নজীবন। অন্যের অস্বতু কুশড আমার লবন ॥ 
তাহার লবনে মোর শরীর জরিছে। তেকাঁরণে মনে আমি 
ভাবি আঁগে-পাছে ॥ ধত দিন জীব ধরি কণ্টেতে আমর । 
রত্বুসেন ছাড়ি বাক্য না শুনিবকার ॥ লেখিয়াছে ছুই 
রাজ্য প্রমদে দিবারে। দেরাঁজ্য সম্পদ কার্য নাহিক 
আমারে ॥ খাল জোড়া কোন কালে দেখিছে সমুদ্র | নৃপ 
মনে বশি বাম আমি. কোন ক্ষুদ্র ॥ আর যে ললেখিছে 
মোরে ভর দর্শাইয়। ॥ স্বইচ্ছায় প্রাণ দিব তাহার লাগিয়া 
এইমতে ভকতি প্রণতী বন্ৃতর। আদেশ লেখিল উত্তরের 
পৃদ্ত্তর ॥ বুহুল প্রসাদে রায়বার তুষ্ট কৈল্য । উর্দশীরে 



জ্রপামিয়া তাঁকে পাঠাইল %- গৌরার |দিলীর 
ঈশ্বার.। ধন্য২ বাখানিল গৌরার উপর এহেন স্ুু-পান্ 
যার খাকয় সহিত । যাবত জীবন তার করিবেক হিত & 
এত :কহি শাহা পুনি করিলা আদেশ। পত্র লেখি সৈন্য 
মাঙ্জাইতে সর্থদেস ॥ তুরমান, নিজ দেশে পৈন্য সাজ 
কর। যাইব আপনে চলি ষথা চিতাওর ॥ ক্ষুদ্র হিন্দু 
সবে এত গর্ব কৈল্য। মোর পাটে চড়ি রত্ুসেন লই 
গেল ॥ শাহার আদেশ পাই ঘত মন্ত্রীগণ 1 দিগদিগাস্তর 
সৈন্য মাঙ্গায়ে তখন ॥ 

গৌরার পছুত্তর পাইয়া ছোলতান বুদ্ধ করিতৈ 
ডিতাওরে যাইবার রিবরন । 

যতেক উন্মরাগণ একত্র হইল। দিল্লীর ঈশ্বর সঙ্গে যুদ্ধ 
সাজ কৈল্য ॥ নৃপতি সফল আর সেনাপতিখ্ণ। একেং 
ধ্বজ ছত্র না দেখি তপন ॥ হয় হস্তী উষ্উ গাধা বন্ছল 
খচ্চর | শষ্য করি আন,ইল দিল্লীর ঈশ্বর ॥ অশ্বের ইশ্বান 
হৈল মস্ত করি নাদ। সৈন্য রোলে হই গেল প্রলয় প্রমাদ 
পঞ্চম অক্ষনি সৈন্য যবে এক হৈল। শুভক্ষনে চলিবারে 
শাহা আদেশিল ॥ মহানব গ্রিরী যদি সমুখে চলিল । বাহিনী 
সহিতে শাহ চলিতে ইচ্ছিল ॥ -তরে কত দিন পন্থ সা 
সৈন্য গেল। সুখে গৌরার সৈন্য সব দেখা পাইল ॥ 
তবে সব বাহিনী হইয়া একাত্তর । .গড় বান্ধি রহিলেক 
ইচ্ছিয়া সময় ॥ রাগ জমক ছন্দ ॥ 

এখ। রত্বলেন রাজা বাদিলা সঙ্গতি । দেশেতে চলিয়া 
যায় হরষিত মতি 1 যতেক দেশের রাজ শুনি সমাচার । 
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হয় হ্ত্রী দৈন্য সক্ষে দিলে অনিকার 8. অত্র হাজীর ধন্য 
সঙ্গতি হইল। : পর্চকাশ.. সহজ্রে ৫সন্য গৌরা,আগে দিল 
এসকল সৈন্য দি গৌরার় দেখিল। অপার হরিষ তরে 
তাহার জন্মিল॥ তবে ধত সৈন্য সব সঙ্গতি করিয়! ॥ নিজ 
দেশে রত্বসেন জায়স্ত চলিয়া ॥ নানা রঙ্গে যায় চলি বাদ্য 
করি ধনি। কত দিনে চিতাওরে গেল নৃপমণি ॥ নিজ 
রাজ্যে গেল যদি ন্প রত(সেন। ভেট লই রাজা সবে 
আমিল তখন ॥ বদ্ধ আদি যুব যত দেশের ব্রাহ্মণ। 
যোগী দেশান্তরী মনি তপপিরণ ॥ নানা জাতি ভাট আঙগি 
স্তুতি বিরন। আশীর্বাদ করে আশি ধরিয়। যোগান ॥ 
আর কত নর্তকী আসিয়া নারীগণ। নান! ঢঙ্গে নিত্য 
করে নৃপ আগুয়ীন॥ রতন কাঞ্চন তঙ্ক। আনি ভারে২। 
নিজ হস্তে দান কৈল্য সম্ভাদি সবারে ॥ নাঁনাবর্ণ বনু সুল্য 
বস্স আনাইল 1 রাজ! সব দানে বজ্ত্রে প্রসাদে তুষিল ॥ 
নারিগণ আসি যদি দিল জয় বার। যোগ্য মতে অলঙ্কারে 
তৃষিল সবার ॥ ইষ্ট মিত্র কুটুন্ব নৃূপতি যত ছিল। সত্তর 
গছনে নৃপ সম্ভীদি আনিল ॥ হস্তে পদে গলে কেহ ধরি 
যুগকর। নৃপতির ছঃখ গুনি কান্দিল! বিস্তর ॥ একে২ 

'ঙবনে বস্ত্রে তুষিল! রাজন। সাস্তীপসিল সে।সবারে নিবারী 
রোদন ॥ তবে যত সৈন্য সব সঙ্গতি আছিল । জবান 
'সহিতে রাজা গৃহে প্রবেশিল ॥ সুগন্ধি চন্দন ঘট পুরি 
আমোদিত। স্থানে স্থানে প্রজালিত দিউটি ভূমিত ॥ 
জরাপ্ত কাৰই মব মুহিত লাঁচনী। মহোৎসবে চলে রত্ব- 
সেন নৃপমণি ॥ তবে নিজ বেখিত লইয়া ইস্ট জন। নিজ 
গৃহে অন্তঃপুরে করিল। গমন ॥ নব শত শখি শে রাণী 
পদ্মাক্তী .. স্ট ৩৬ সা 
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শত্খীবর্তী। “বাঁড়িবীতে নিজ স্থারী আইল যুরতী পক্গি 
মীর গমন দেখিয়া রতুশেন। স্থকিত' অচল নৃপ হইল 

ধম্দ মন'॥ নব শত শখী নঙ্গে আপনা পাশরি | বিলাপিল 
পদ্মাবতী সখি শঙ্গে করি॥ হেনকালে পদ্মাবতী নৃপের 
অগ্রেত। মুকলিত কেশ করি ধরি স্বামীপদ ॥ পদ্যিনী 
কুশিষ রূপে দেখিয়া রাজন । গলে ধরি বুকে লাগি যুড়িল 
কান্দন ॥ রাজ অন্তপুরে হৈল কান্দনের রোল । ভণ্ড ছয় 
না শুনিল কেহ কার বোল ॥ পদ্মাবতী নাগমতি সঙ্গে 
বিলাপয়। পাষণ বসিল হই শ্রোত ধারা বয় ॥ দুই রাণী 
গলে ধরি নৃপ ফুচ্ছীগত। দণ্ড এক আমি কেহ ন| পাইল 
সবত ॥ তবে ত ইফমিত্র আশি নারীগণ। ছুই নারী ধার 
রোল কৈল্য নিবারণ ॥ পদ্মাবতী পতি হঃখেষত বিলাপিল 
পুস্তক বিশীল হেতু তাকে ন! লিখিল ॥ রোদনের রোল 
যদি নিবারণ ছৈল। উৎসব জয়কার নারীগণে আরস্ভিল 
আমোদ কন্তুরী ভরি স্বর্ণ কলনে। আগে দিয়। ছিপ্ডে 
সবে নৃপতির প্রাশে ॥ চামরের বাও করে যত নারীমন | 
পদ্যাবতী রাণী পুনি আনি বহু ধন ॥ স্বামীর নিছনী করি 
বহু দান কৈল। ধুপে অনল ধুমে সুগন্ধি পুরিল॥ তবে 
নারী অন্তপুরে পতি লই গেল। হরিষ বেহার মনে রজনী 
পোহাইল ॥ নান! রাগ রামশ্বর গায় নারীগণ। হরষিতে 
নৃপ চিত্ত করে দিবারণ ॥ সবী সব জয় রাগ শুনিয়া রাজন 
বস্ত্র অলঙ্কারে তোশে সবাকার মুন॥ এই মতে হরিতে 
নৃ্প রত্বুমেন। ধর্ম করি শুনে যত পুরাণ কথন | 

অপি তি আচ 
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রাশ খর্ব ছন্দ) অধাতে শাহার মৈন্য দেখিয়া অপগায় 
গৌরায় লেখয় পাতি করি নমস্কার ॥ যত ইতি লমাচার 
সাহা পাঠাইল। একেং নৃপ আগে সমস্ত লেখিল ॥একবিংশ 
দিবসের পন্থ চলি আইল। শাহ সঙ্গে নর্বারস্তে এখামৈনঃ 
আইল ॥ আর বহু সৈম্যসঙ্গে দিলীর ঈশ্বর ৷ আপনে চলিয়! 
আইদে করিতে শমর ॥ গৌরার সংবাদ ষদি নৃপুতি পাইল। 
নিশীর কমল প্রায় মুখ শুখাইল ॥ নৃপতি চিন্তিত দেখি 
পাত্র খবি্র গণ। যুক্তি বিমন্দাঁয়। পুনি কহিল কথন ॥ ঈশ্বরে 
যে করে মেই অবশ্য হইবে । এখনে নিসার্ধে চিন্তি বিফল 
পাইবে ॥ সে দুষ্ট কণ্টকে ফেলি সেপুনি ছোঁড়ায়। সোহার 
হইলে নেই দিবেক উপায় ॥ যদি বু হৈল কষ্ট দুঃখ বিপ 
রীত। সঙ্কট সময়. হয় শীহম উচিত ॥ যত্ত হুর নিজ গত 
আছে নৃপগণ । পত্র লেখি শীত্রগৃতি আন সর্থজন ॥ পাত্রের 
বচনে রাজা হরিষ কিঝিৎ। দিগ দিগ্স্ততরে পত্র পাঠায় 
তুরিত ॥ যত হর হিন্দু রাজ। নিজ বসে ছিল । পত্র দরশনে 
শীঘ্র চিতাওরে আইল ॥ নব সহতেক করি লক্ষ অশ্ব বার। 
পদ গতি সৈন্য আইল সংখ্যা নাহি তার ॥ ব্রহ্ম অস্ত্র ধরি 
আইল পঞ্চাশ হাজার। ধানৃকি আইল যত কিবা! লেখ তার॥ 
উষ্ট গ্রাধা খচ্ছর আইল বহুতর। নৃপতি সকল ধজে ভরিল্ 
পাঁতর ॥আসিল ঘতেক রাজ। তন্ত্রমন্ত্র লৈয়া। নানাঘন্ত্র বাদ্য 
শবে হুলস্থল হৈয়া ॥ সৈন্যের আটোপ দেখি' রত,সেন 
রায় । আপনে যইতে চাহে শৌরার ষোহায় ॥ তবে যত 
বাজা আমি নৃপতি নাক্ষাত। বিনয় বনে কহে জোড় 



| সত জি. 
করি হাত ॥ “বই কষ্ট পাহিছ, নৃপূু বিধী পরসনে:। ধর্ম বলে 
আলিয়াছে দেশেতে আপনে ॥ তুমি থাক নিজপাঁটে আমি 
যুঞ্ধে বাব । ফিব! হিনী' শাহা সৈন্য নতু প্রাণদিৰ'॥ এতেক 
শুনিল যদি সৈন্যের বচন বন মুল্য রত ধন আনিয়! 
রাজন-॥ : সর্থ সৈন্য প্রশাদে তুষিয়া একে২.1 জার মেই, 
যগ্য কান করিল প্রত্যেক ॥ রাগ দীঘ' ছন্দ |; 
তবে নৃপ রত সেন, বিদাদিত হই মন, প্রশাদে তুষিলা 

দিয়া ধন। জার যেই যোগ্য সাঁজ, পুরাইল মহারাজ, রাজা 
সকলেরে-রঙ্সেন ॥ ধনবস্ত্র রত দানে,নুপসব যোগ্যস্মানে, 
পাই হৈল হুরধষিত মোন। আশ্বাসিয়! সর্থজণ, নিজ দুঃখ 
বিবরণ, কহিলেক রাজা রত্সেন ॥ শ্বইচ্ছা না কর রণ, 
তুমি সব অকারন: বধহৈব! আমার কাঁরনে । সংমার পালক 
হুই, অনাচার করে সেই, বিষদস্ত করে মৌরননে ॥ যতেক 
দিয়াছে ছুক্ষ, কহিতে না পারে মুখ, মনিষ্যের প্রাণ নাহি 
ধরে। কি দোষ নাবুঝি আগে, রাণী পদ্মাবতী মাগে, হেন 
অপম্বান প্রাণে ধরে ॥ গৌরা সঙ্গে বাদিলার, স্ুঘিতে 
নারিযু ধার, এই জন্মে ষদিধরি প্রাণ 1. করিয়া বিষম যুক্তি, 
আমাগ্ির! কৈল্য মুক্তি, প্রাণে ভয় না চিন্তিয়া মন ॥ বাদিলা 
সঙ্গিত মোরে, পাঠাইল চিতাওরে, নেপুনি বিষম যুদ্ধকরে | 
এত, দিন যুদ্ধ কৈল,শাহ! সৈন্য নিবারিল, এবে পুনিলিখিল 
আমারে ॥ প্রাণ মোর €ৈল তথা, শুন্য দেহ আইল. এখা, 
দর্শন করিতে তুমি সব । এবে আমি বাই রন, রাখি গিয়া 
তার প্রাণ, যেই করে বিধী সেই হৈব ॥ ভাবি চিন্তি নাহি 
কাজ, চলি যায় যুদ্ধ মাজ, গৌরার শাহাজ্য হইবাঁর। যদি 
গোরে দয়া কর চল বে জুঝিবার, জীবণের আশা নাহি 



মোর ॥ শাহ, নিজট্টসন্য সনে; সঙ্গেলই আইল রগে,শ্মৌরার 
শকতি কিবা ধরে । আমি যাই কি করিব, রা 
দিব, সুর বান্ধিতে কেব পারে . 

রত্বুসেনের প্রসাদ বাই ৫ মোৌকাবেল! যুদ্ধ দেয় 
বাগ জমক ছন্দ । 

নৃপ সবে শুনি এত কাতর বচন। লইব মোনেতে ইচ্ছি 
যুদ্ধের মরণ ॥  নরপতিরে ' সম্ভাষিয়া দেশেতে রাঁখিলা । 

[অর্বার্তে গৌর! আগে আপে চলি গেলা ॥ গৌরায় দেখিল 
যদি এসৈন্য সকল । সহশ্রলেক গুণ তাঁর অঙ্গে হৈল বল ॥ 
সেই রাত্রি জয় ধনি করিল বহুল। নিশি নিবারন নাহি 

জয়রোল ॥ হেনকাঁলে নিসাকর গেল নিজপুর। সংসার 
প্রাকাশ করি উগিলেক শুর ॥ শাহ! সৈন্য শীজ করি সং 
গ্রামে চলিল। নৃপুতির ঠসন্য আগু হই ফুগ্ধ দিল ॥ অশ্থেং 
যুদ্ধ হৈল খর্গ খরাখরি । গুজে২ যুদ্ধ করে হই দড়মড়ি ॥ 
ব্রহ্ম অস্ত্র ধুম্ম করি ঢাকিল তখন । বে অস্ত্র জাল করে 
নাহি পরাপন ॥ পদাতি সকলে ফুদ্ধ করে জড় জড়ি। অস্ত 
হিন হেলে কেহ মারয় পাছাড়ি ॥ রক্ত বর্ণ বীরগণ লজ্জিত 
তখন । বিষম হইল রণ নাহি নিবারণ ॥ অশ্খের ইশ্বাল হৈল 
গজের গজ্জন 1 পদ্দাতির সিংহানাদ বীরের তজ্জন ॥ সুদ 
উ্থলি যেন উঠয় লহর। ছুই সৈন্য মহা যুদ্ধ ভূমির উপর ॥ 

 অহুশ্রং লৌক হইল নিধন। তথাপি দারুন যুদ্ধনাহি নিবারণ ॥ 
খার্দভ সকোল যুদ্ধ দেখি কম্পরবীন। গৃধিনী জুন্ব কী নাচে 
করি রক্ত পান।॥ এই মতে নব দিন যুদ্ধ অনিবান। কাকে 
কেহ ফদ্ধেতে না পারে জিনিবার ॥. আর দিন দৈব্য গতি 
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ইৈল মহারণ-1: কাল পুরি “গৌর বীর হইল নিধন 1 'হ্দি 
সেশৌরার স্বৃত্যু সংগ্রাথে হইল জয় ধনি শাহা সৈন্য 
উদৎ্নৰ করিল ॥ তবে নৃপতির ঠসন্য মনে ভয় পাঁই। ছুই 
দিবসের পন্থ রহিলেক যাই ॥ তবে নৃশ তির আগে র্যর্তা 
জানাইল।, বিষম করিয়। জ্ুদ্ধ গৌর স্বর্গে গেল ॥এর্ঘছত 
সৈন্য মংগ্রামে হইল নিধন ॥- ঢুই দিন পন্থ আশি আছে 
সর্থজন ॥ এতেক শুনিল যদি নৃপ রত্বসেন। বাদিলাকে 
ডাকাই আনিল ততৈক্ষণ ॥. জুদ্ধের রহাস্য' যত তাহাকে 
কহিল। ভারি স্রেহে বাদিলায় বহুল কান্দিল ॥ নরপতি 
তাহার গলে ধরিয়। শত্তর । গোরা শ্বেহ গুণি পুনি কাদ্বিল। 
বিস্তর ॥ তবে লক্ষ অশ্ব বার করিয়। সঙ্গতি । ভাত্রি বরি 
ডদ্ধারিতে গেল যুদ্ধীপতি ॥' বাদিলার সঙ্গে যুদ্ধ বহুল 
আছিল! পুস্তক বিশাল হয় তাহা না লেখিল ॥. সবে 
বলে গৌর। হস্তে ধিক বীরবর। বিধির নিম্মানে হৈছে 
দোহ সোহদর ॥ এক হস্তে উন নহে কাহার বিক্রম । শম! 
বিজ্যশালি দোহ শাক্ষাতের যম॥এই মতে বাদিলার, করেন্ত 
বাখান। যুদ্ধ পাছে হয় কেহ নহে অংগুওান ॥ এই মতে 
বাদিলায় বহু যুদ্ধ কৈল্য। এমপ্ত বরিস গোঞাই চিতাওরে 
গেল ॥ সৈন্ধ্যা হেল ছোলতান নৈন্যতে রাখিল। প্রভাতে 
করিল যুদ্ধ বিমাস্ত রহিল ॥ বাঁদিলা ও নিজ গৃহে আনন্দিতে 
গেল। পদ্মাবতী নাগমতি নৃপ প্রণামিল॥ প্রভাতে মাজিয়া 
চলে উরুন উগিতে। রত্বসেন য্.দছ্ধ স্থলে আইল অস্ত 
বেস্তে ॥ পন্নাবতী নাঁগমতী ৰহু আশ্বাশিয়া । লক্ষ লক্ষ 
সৈন্য লই চলিল সাছ্ছিয়। ॥ একা ছোলতান সৈন্য অনন্ত 
অপার। বাদিলা সঙ্গতি জুদ্ধ বাজিল অপার ॥ তিন মাষ 



ডি বন্ধ এ 11000 রা 
শথহৈল সৈনেন ছাওনি 1 গ্রলয়ের হুলুস্থলি উল মেদনী 
আপমেও কোপে শাহা আইলেক শ্বাজি ৷ লক্ষ১ হস্তিসঙ্গে 
লক্ষ তাঁজি॥ পদ্যাবত্রীর অন্তর্গত গনিয়া না পায়। ইজ 
যেন সাজি আইল অশ্রামা অসায়॥ চলিশ সহশ্র গজ সপ্ুলীথ 
ঘোড়া । রত্বসেন যুদ্ধে আইল সুবেশ ফাখেরা ॥ ছুই নৃ 
আজ্ঞ। দিল শব্দ মার মার। হইল বন্থল যুদ্ধ ধুমে 
অঙ্গকার ॥। শতে শতে গজব পড়ে শতে২ং ঘোড়া । শতেং 
সৈন্য পড়ে ভাক শারা শারা ॥ যতেক পড়িল সৈন্য 
নাহি আগত পর । রড্ুসেন কাটে সৈন্য বিজলী প্রকার ॥ 
তরঙ্গমৈ আরোহি সমুদ্র সৈন্য পশি। সহশ্র২ কাটে হানি 
তীর অসি ॥ পঞ্চশত গজ অশ্ব করিল মংহার । পঞ্ড শত 
সহশ্র পড়িল অশ্ববার ॥ নরপতিগণ আসি স্হায়ে হইল । 
বিজুলী- ছটকে যেন সৈন্যেতে ভ্রমিল ॥ বাদিলায় কাটয় 
যে লক্ষ লক্ষ বীর। শত অশ্ববার গজ মত্ত করে চির ॥ 
যেন মতে যুদ্ধ ছিল কৌরৰ পাগুৰ সে সবে যুদ্ধ জিনি 
গ্রে যুদ্ধের রব ॥ ধর্ষকের জয়হেন সর্থশাস্থ্বে কয় | অধাম্মিক 
ছোলতান শাহ! রণেতে হারয় ॥ এই মতে তিন মাস মহ 
যুদ্ধ ছিল। লজ্জা পাই দিলীশ্বর পালাইয়া গেল ॥ যত 
হিন্দু নৃপশুণ হই এক ঠাই। ছোলতান শাহাকে সবে 
দিলেক খেদাই ॥ নে সব সংগ্রাম কথা লেখি অন্তর নাই। 
সহতু পুস্তক হৈলে তৰে অন্ত পাই ॥ 'দর্ীশ্বর ঘরে যাই 
ভাবিল' অপাঁর। সতী নারী টলাইতে সাধ্য আছে কার ॥ 
বুঝিয় কার্ষ্যের ভাও রত।সেন রাজ । রাজ্যের সীমায় এক 
ঘরকৈলল সাজ ॥ ইটাল পাষাণ খড় কৈল্য উচ্চতর | স্ুগঠন 
বান্ধিয়াছে করিতে সমর ॥ গড়ের বাহিরে ছুই কুলের 



২২005 সী উজ আও, . 
আন্তর। -দ্বণময় ঘর এক বান্ধিল সতয় ॥ আর যত যোগ্য 
গড়: বান্ধি- মনোহর । ক্রেমেং ঘর সব দেখিতে নুম্দর 7: 
শাহার নিবাস করি রাখিল তথাত । সমুখে বাজার বান্ধি 

দিল নরনাথ ॥ সেই ঘরে সৈন্য সঙ্গে বাঁদিল। রহিল । 
আর লক্ষ সৈন্য আনি তথা নিজুজিলা ॥ তবে আনন্দিতে 
রত্ু্সেন ঘরে গেল। পদ্]ীৰতী নাগমতি দোহ সম্ভীস্লি 
এক দিন দেও পাঁল রাজার কাহিনী । ঘতেক কহিল 
পাঠাইয়া কোমদিনী ॥ পদ্যীবন্তী নব কথা রাজাকে কহিল 
শুনি নৃপ প্রজ্জলিত হুতাশন হৈল ॥ বহু সৈন্য সঙ্গে 
করি দেশেতে তাহার। চলি গেল! রত্বসেন যুদ্ধ করিবার 

দেওপ্রাল সঙ্গে নৃপ "বহু কৈল্ল রণ। যুদ্ধে জয় পাই তারে 
করিল! নিধন ॥ "সে রাজ্যে ঘত লোক আসিয়া, মিলিল-) 
নিজকর গত এক রাজী তথ। ছিল ॥.নিয়মত কর লই রাঁজ। 
রত্ুসেন। ' দেশেতে যায়! রাজা করিলেক মন ॥ সেই 
যুদ্ধ অসি হস্তে আপনি যুঝিল। দীরুন বিশাল ছেল 
পরশিল॥ - সেই বিষে নৃপতির শরীর জজ্জর। মুখে না 
নিশ্বরে বাণী কহিতে উত্তর ॥ এত দেখি পাত্র মিত্র মব 
বিষাদিত। নিজ সৈন্য শঙ্গে দেশে আইল তুরিত ॥ শুনিয়! 
সমস্ত কেচ্ছা মাগন ুমতী। আলাওলে প্রণংসিল বহু 

বিজ্ঞা ভাতি॥ কহ২ আলাওল কহ বাক্য শেষ। পদ্ঢাবতী 
সতী রাণী হরিষ বিশেষ ॥ সদ! নৃপ রাজ ভোগ কাজে 

ৰশতি। প্রশন্ন হইল বিধি রত্ুশেন প্রতি ॥ 

. ; পদ্ধাবতী গভ' হই. পুত্র প্রসব হইবার বিবরন ॥ 

তবে রড়সেন ঘরে রাণী পদ্]ীকতী | প্রশন্ হইল-বিধী 



র্ ক কিউ 
দেবী গর্ভবতী॥পদ্ধীবতীর উদ্নরেতে মানিক ধরি । কাল 
পুরী শুভক্ষণে শিশু উপ্জিল॥ পুত্র ঘুখ.দেখি রাজা হরিষ 
স্তর । উৎমব আনন্দ রীতকৈল্য বহুতর.॥ বহুমুল্য বন্্রধন 
কৈল ৰুদান। পুরাণ বিচারি লামরাখে ঈত্রমেন এইমতে 
আর এক শিশু পদ্যাবতী । প্রসবিল শুভক্ষনে শিশু ভাগ্য 
বতী ॥ নানারঙ্গ নানাঘন্ত্র করি নৃপবর সর নামথুইল 
হুরিষ অন্তর ॥ সপ্ত বরিষের এক পঞ্চ অব্দ আর । স্রুরশশী 
সমতুল্য নৃপতিকুমার ॥ দেখিয়া দোহার বূপরাজা রত্বসেন 
পাশরিল সর্ব ছুক্ষ শান্ত হৈল মন ॥ ছুইভাগ রাজ্যকরি পুত্র 
স্থানেদিল ৷ যশপুরী পুণ্যক্ষেতি তার ম্বত্যু হৈল॥ এবেকহি 
শুন কিছু রত্তসেন বাণী। যেইমতে ন্বর্গবান হৈল নৃপমণি 
আর দিন সেইরোগ হইল উল । দারুণ বিষের জালে শরীর 
বিকল ॥ আপনার আয়,শেষ দেখি নৃপবর । পাত্রমিত্র ইট 
বন্ধু আনিল নিয়র ॥ পদ্যাবতী নাগমতি আনিয়া নিকট । 
কৃহছিলেক বিষ জালে পরম সঙ্কট ॥ আজু মৌর আয়,শেষ 
জানিল নিশ্চিত । একে২ কহি কথা শুন সর্বমিত ॥ আছে 
মোর সংসারেতে ছুই সহ্ছদর | পিতা হীন বঞ্চিবেক চিন্তিত 
অন্তর ॥ মোর স্সেহ মনে ধরি, তানবে পালিবা । যদি সে 
করিছি দোষ তাহারে ক্েখিব।॥ এরাজ্য সম্পদ পাঁউটতোম। 
করগত।। ইচ্ছ! হৈলে পুত্রস্থানে রাখিবা মহন্ত ॥ ্বত্যু কাল 
ভবশেষে প্রণাম শর্তেক। কহিব। শাহার আশে কহিলযতেক 
কিছু না করিছি দোৌধচরণে ভাহার। মিথ্যা কার্যে বলহানি 
করর শাহার ॥ যদ্যপী আমারে শাহা কোপ রাখে মন। 
ক্ষেঘাছাড়ি পুত্রমোর করিবা পালন ॥ মোর ছুই শিশু' লিক: 
শাহার সাক্ষাত । দিব! নিয়া করে যেই নিজ ইচ্ছাগত ॥ 
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000 ডর ক... 
জাদার দক্ষের «পা কাছিও ও প্রত্যেক। কছিও শাহারজাগে 
সর একে২ ॥  এতেক কহিতে নৃপ সে বিষ উঠিল। অমৃত 
বচন পুন লে না শুনিল ॥ কালের নিম পুরী হৈল আসি 
শেয়। কালে আলি নৃপতিরে করিল প্রবেশ ॥ ততৈক্ষনে 
স্বত্যুপতি...নৃপ স্থান আইল। নংসারের ছুক্ষ বিধি তিলে 
ছাড়াইল ॥ যদি রতুসেন রর বৈকুণ্টেতে বাঁদ। সংলার 
নিয়মে "কান্দে হুইয়। হুতান॥ পুরি খণ্ডে নৃুপতির কান্দ 
নের রোল। দণ্ড এক রে কার ন! শুনয় বোল ॥ চিত 
ওর হৈল যদি বত্যুর খবর । কান্দনার রোল ইৈল নগরে 
নগর ॥ এথা পদ্যাবতী রাণী হরিশ অপার | শীপ্ত আনাইল 
বত নিজ অলঙ্কার ॥ 

১০ 

বত্মেনের মৃত্যু পদ্বাব্তী ' নাগমততি 
পাজ করি অঙ্গে সহ মৃতু 

হইবার বিবরণ | 

জ্বর কসি কাপড় গাঁয় করিয়। পৈরন। রত্রময় অলঙ্কার 
করিলা সাজন॥ সুগন্ধি সৌরভ অঙ্গে শিরেতে দিন্দুর । 
দেখি লজ্জা গত হৈল অন্ত গ্লে সুর ॥ পায়েতে 
নেপুর বান্ধি কমরে ঘাগর। তার সাজে হইলেক পুরী 
শোভাকর ॥ : তান্ধুলের রাগ ধরে নৃপতি নন্দিনী । দেখি 
নর্থ শখি আইল কাছে পদ্যামনি ॥ শখি সবে বলে রাণী 
একি বিপরীত । শোকের সময় নাজ না হয় উচিত & 
নৃপ ছুহিতা তুমি কুলবতী রাশী। স্ট্থিয় মূলে অপযশ ঘোষ 
বেস্ত প্ুনি॥ পদ্যাবতী বলে সখি শুন মোর ৰানী॥ 



| ও স্ ইউ 00105040070 
এক।কিনী সংলারেতে হইল ছুখিনী॥ সিংহলের ধত শুন 
জনক জননী ॥ তেিজিয়া সকল স্ুখ আইল একাকিনী 
যার প্রেম রসে মন বস কৈল। সে পুনি আমাকে ছাড়ি 
্বর্শ বাসি হৈল 7 তেকাঁরণে পতি জঙ্গে স্ব হই জাব | 
এ জন্ম বিচ্ছেদ তার সংহতি হইব ॥ আমি চলি যাই, 
পুত্র রহিল আগার । আমীকে স্মরিয়া কপা করিব! তাহার 
প্রাণের ছুল্সভ পুত্র সংঘারে_ রহিব। জনক জননী 
সঙ্গে কেহ না থাকিবু॥ ট্যেকেহু সিংহলে যায়করিতে 
বেপার । পাঠাইব। ভুক্ষ পাতি লেখি তাঁসবার ॥ এ 
বলিয়। রাজ রাণী ছাড়িয়া নিশ্বাস । সকৌতুকে বসিল 
গিয়। রত্বমেন পাশ ॥*একেত শুনিল যদি নাগমতি রাণী 
পতি সঙ্গে যাইবেক আপনা সতিনী॥ সেপুনি চিস্তিল 
মনে হই একাকিনী। বঞ্চিব কাহার সনে বিধব! হুখিনী 
সত্য পাশ হস্তে উঠি গেল নিজ স্থান। নিজ অলঙ্কার 
সাজ আনি তুরমান ॥ মন ছুক্ষে নাগমতিসাজিয়৷ তুরিত। 
স্বামি পাশে আমি সতী হৈল উপস্থিত ॥ তার ইট 
মিত্র বন্ধু নিবারণ কৈল্য । কিঞ্চিং না বলে ধনি 
নিশব্ধে রহিল ॥ সবে বলে সতির্থ র/খিলা নাগমতী | 
নিশ্চয় পতির পক্ষে হেব স্বর্গ গতি॥। সে দোছান 
ত্য পুরি খণ্ড খণ্ড হৈল। চন্দ্রসেন ইন্দ্রসেন মাত্রি পাশে 
আইল ॥ মায়েরে ধরিয়া পদ ছুই মহদর। .বিলাপয় মন 
ছুক্ষে বিষাদ অন্তর ॥ লওলাট নিয়ম পুরি বাপ ক্বর্গে 
গেলা । অ-ইচ্ছায় মাত্রি কেনো মরন ইচ্ছিলা ॥ যদ্যপি 
বৈকুণ্টে বাস শ্রধা আপনার । মাতা পিতা হক্ষ ভার নারি 

. সহিবার ॥. দারুণ কঠিন মাও দেখিয়া সমুখ । আমা দুই 



ক হি উষ্ 
ছাড়ি দোন.যাও পরলোক ॥ নিবান্ধব ইই আমা কি: 
বঞ্ধিক- পাইয়া বিষম দুক্ষু কাঁহাকে কক্ছিব ॥ আরি ঢুইন্ভাই 
সঙ্গে লৈযাও লাক্ষাত। নিবান্ধব করি শিশু নারাখ এখাতৃ ॥ 
এবলিয়৷ ভ্রইভাই বিস্তর কান্দিল। গ্রন্থ বাড়য় হেতু তাহ! 
না লিখিল.॥ দুই ভাই পায় পড়ি যত বিলাপিল। তিলেক 
পুত্রের স্নেহ মোনে না গুনিল ॥ যতোক্ষণ ছুই শিশু সমুখে 
আছিল প্রেমদৃষ্টি বাক্যরিত মুখেন। পুরিল॥ বুঝিল জননী 
আমি চরিত্র তোমার | নিশ্চয় ঘাইবা ভুমি স্বর্গের মাঝার ॥ 
এইমতে ছ্রইস্থত দোহান নিকট। বিস্তরকান্দিল দুই ভাবিয়া 
সঙ্কট ॥ শহ মৃত্যু আগুঘাত যদি স্স্িয়ামন। দুষ্ট প্রেত মনে 
ভারকরে ততক্ষণ ॥ আরযত দুষ্ট দেব নিকটে শদত। 
আপ্ত ঘাতি মহা পাঁপ করয় যাবত ॥ দেখে নারী চিত্ত 
প্রেতে যেন কৈল্য তার। তেকারণে রুপা ছাড়ে কুলের 
কুমার ॥ ন।রীর চরিত্র বুঝি ইষ্ট গিত্র আমি । কুমার ধরিয়। 
নিলা বহুল আশ্বাশি ॥ তবে ঘত পাত্র মিত্র হই হঃখমোন। 
রত নেন লই যায় করিতে দাহন ॥ রাজ নিয়মিত চিত। 
শাল। যথ। দিল। লক্ষং লৌক গিলি তথ! লইগেল ॥ বিপ্র 
আদি যতেক ভিক্ষুক দেশে ছিল । রুধীর বিষাদ মনে সব 
চলি আইল ॥ তবে চন্দনের কাষ্ট পুঞ্জেং নিরা | আশানে 
র।খিল শবে সংযোগ করিয়া ॥ শতে২ বিপ্রগণ আষিয়। 
তৎপর । কাঁঞ্টে চড়াইল নূপ বিষাদ অন্তর/রত্ুসেন কাষ্টপরে 
যদি চড়াইল | নাগ মতি পদ্মাবতী কাষ্টে আরহিল! ॥ হই 

(পপ পা চপ 

নারী এক২ স্ুৃতি শ্বামীপাস। মৃত্যুআশে শ্বাগীগলে ধরিল 
আপনা সারা রি এপাশ 

ক সপ এ সু ঠা, ০৩ রি ৯ শিপ -ল গশরন রানা! চি সিন 

মিজ্জঞশ ॥ তবে চন্দনের কাষ্টআনি বহুজনে। উপরে স্থাপন 
কৈল বিষাদিত মনে ॥ শতে২ পুরহিত. জ্যাতিয ব্রাহ্মণ | 



০২ 
পুরাণ বেদের মন্ত্র করেম্ত জপণ ॥ শতে২- স্বতঘট সম্প, রণ 
ভরিয়া [। কাউপরে স্নৃতঘট দিলেক ঢালিয়। ॥ তবে পুরহিত 
বে মন্ত্র স্থান করে। সুগন্ধি আমদ দিল শাস্ম অনুসারে ॥ 
মদ নিয়ম লই নৃপতি নন্দন। শগুপাক প্রদক্ষিণ বাপের 
চরণ ॥ দক্ষিণে. রাখিয়া ্ বত্যু বাজার কুমার । বাম পাকে 
প্রদক্ষিণা কৈল শণ্তবার ॥ হরি নামে সর্ব লোকে. .জোগার 
লইল। দেখিতে২ অগ্নি জ্বলিয়! উঠিল ॥ তিলে ব্রিয়জন 
কাষ্টাদ্ন হৈল নাশ নারা সে রক্তসেন বৈকুগ্ঠেতে বাল ॥ 
লক্ষমুদ্রা বস্ত্র সবে আনি বহু তর। বিপ্র আদি সন্তোশিলা 
বিষাদ অন্তর ॥ তবে ইফ্টমিত্র ছিল যত পাত্রগণ | আস্বা- 
শিয়া ঘরেনিল ভাই দুইজন ॥ 

পিউ শা 

পলিপ 

বারও, পারার 

ছুই রাক্ছ পৃত্রে রাক্জ সিংহাসনে বসিয়! ছোলতানকে 

পঙ লেখিবার আর ছোলতান ও ন্নই সহোদরকে 
তলব করিবার .ব্বিরণ ॥ 

শাঙ্জরনিতি ঘৃত্যুকষম্ত্র করিয়া যতন। দেশেমিলি দুইভাইকরিল 
রাজন ॥ কত দিনমাত। পিত। বিচ্ছেদ ভাবিয়।। ছুঃখ মনে 
গোরাইল কান্দিয়াং ॥ পিতাপাটে রাজ্যশ্বর যদি সে হইল। 
তুরমানে শাহার আগে পুত্র লেখিল ॥ প্রথমে প্রণাম করি 
লিখিল.ষতনে । তার পাছে নিবেদয় যুগল চরণে ॥ সংশার 
ছাড়িয়া! পিতা সঙ্গে মাত্রিগণ । আম। ছাড়ি কৈল্য পিতা 
বৈকুঠে গমণ॥ স্বত্যু কীলে বাপেঃমোর তোমার চরণে । 
ভূমি চুষিনমর্পিল বহুল যতনে ॥ যতেক কহিলা পিতা 



এ হৃতিক? 

তোমা, পদ জুগে 7 -মনগত; কপাদৃষী করমোর আগেও 
মাতীপিতাছিন আমি দুক্ষিত স্তর । ঢুইভাই ঘরে আছি 
ছুক্ষিত বিস্তর ॥ আমা রক্ষকার শাহ]! সংশাঁরেতে লাক ৭. 
সর্বত্রে কৈল্যান কর্তা তমি মে গোসাঁই ॥ ক্ষেীকরি ও 
প্রতি করহ পালন। আমালব প্রতি ক্রোধ না রাখিওু মনঃ 1 

এরাজ্য সম্পদধন তোমা ইচ্ছ'গত | সইচ্ছ। করহ যেই রা 
মহত 1 এইমতে লেখিলেক করিয়া ভকতি। এ 
পত্র পাঠাইল শীন্্রগতি ॥ কুমীরের পাত্রঘদি পত্রলই গেলা 
শাহায় আনিয়া পাত্রে সঘখে আনিল ॥ ভালে ভূমি চুন্ি 
পাত্র দিলেক আদেশ । হস্তে তুলিলই পড়ি বুঝিল। বিশেষ ॥ 
রত্বসেন ঘ্বত্যুশুনি দিলির ঈশ্বর । প্রেম ভাবি দুঃখ গুণ 
কান্দিলা বিস্তর ॥ শুনিলেক রতৃমেন গেল পরলোক । উমর! 
মহিতে শাহ। কান্দে ভাবি গোক ॥ তবে শাহ। পাত্র স্থানে 
বস্তান্ত পুছিল। আদিতআন্ত নুপতিরে সকল কহিল ॥ থেক 
দিন বন্দিতৃমি নপতি করিল! । ষেইমতে কান্দিলেক পন্মী- 
বতী বালা ॥ ঘেইমতে কুস্তলের রাজ! দেওপাল। কোমদিনী 
কুটনীরে এথা পাঠাইল ॥ সে নব রহান্ত রাণী রাজাকে 
কহিল । দুখের উপরে হুঃখ বিশেষ জন্মিল ॥ সেই কোপ 
মনেকরি কুন্তলেতে গেল৷ মেরাজ্য জিনিয়া দেওপাল 
নংহারিল ॥ যেইমতে আঙ্গে ঘাও রাজার হইল । কদাচিত 
ভাল হৈতে ন্পতি নারীল ॥ কতদিন কালগঞ্জি সেবিস 

উঠিল। স্বত্যু কালে তোমাস্থানে পুত্র সমর্পিল ॥: একে২ 
যতইন্তি যেঈতে হইল ॥ ন্ পতির স্বত্যুআসি নকল কহিল ॥ 
কপার চয়িত্র শাহ পত্রের বচনে। আজ্ঞ। দিল. দুই শি 
আনতে তখনে ॥ হই শতু অশ্ববাঁর ছই শত করি। জর 



বহু সৈন্য দিল পাত্র অনুমারি-॥. পাত্রকে আস্থান করি 
তুধলে প্রশাদ। রক্তমেন পুন্র প্রতি কৈল্য আশীর্বাদ 

শীস্র আন দুই শিশু সাক্ষাতে আসার) ক্ষেগ! দিলো. 

পিত। দৌষ ক্ষেমা দিবে তার ॥ ভূমি চুমি পাত্র বর 

সৈন্য সঙ্গে গেলো । শাহার যতেক বাণী কুমারে কহিল ॥ 

শুনিয়া শাহার রূপা হই হরশিত। সৈন্য সঙ্গে দুই ভাই 

চলিল তুরিত ॥ আপনার সৈন্য কুল লক্ষ অন্য বার । সর্থ 

ব্স্তে চলিলেক সাহা ভেটাবান ॥ যথাতে সাহার গর্শ ছুই 

সহদর 1 বাদিল। সঙ্গতি করি চলিলো সম্তর ॥ বাহার 

সাক্ষাতে যদি ঢুইগিশু গেলো । ভালে ভূমিচুহ্ি দোহ ভূমি 

গত হৈলো ॥ পত্নীর গর্ভঙাত রতুদেন সত । ইন্দ্র সম 

রূপ লজ্জা গত অদ্ভুত ॥ সাহার দেখিন যদি ছুই মহদর | 

প্রেম ভাব হই গেল তা দবার পর ॥ নিকটে যাইতে 

' সাহা আদেন করিলো।। পুনি ভূমি চি দোহ কত হুর 

গেলে ॥ চক্ষু জলে গুনি সাহা করিল আত্মাম। আইন 

চুই শিশু আইদ মোর গাঁ॥ আজি তোছ। প্রেমে ত্রেধ 

সব পাঁষরিলো ৷ অন্দগিতে ঘলিল ছিটি নিবারণ কৈল্য ॥ 

এতে। সনি পুনী ভুমি চুমি ছুই ভাই। কান্দি কান্দি 

নিকটেতে বদিলেক ঘাই ॥ নিকটে বিল যদি ন্পতি 

কুমার। সাহ। আদি দোহ পৃষ্ঠে বৌলাইল কর ॥ দুই 

শিশু বরে সাহা বিষাদ আন্তর। সৈন্য আদি সাহা পুনী 

কাঁ্দিল বিস্তর ॥ তবে দাহা দোহা স্থানে- বুল কহিল। 

 ঠদবযৌগে যেই ছিল যেই গত হৈল ॥ “বাপ স্বর্গে. গেল 

চিন্তা না করিও মনে। কে ক'রে বধীতে পারে সেই 

্বাী বিঁন॥ এক. রে আর. হয় প্রভূ হেন রীত। 



ক্ষ ২৪৬ 
এলব নিয়ম আছে 'সংসার চর রী তি॥. ষে পুনী করিয়া 
গেল না করো শোচিন। নিয়মিত রাজ্য ভেোোগ যাবত 
জীবন চজ্জানি মারোয়া রাজ্য তোমা লব কৈল। দোষ 
ক্ষম। তোর বাপে বছ. হঃখ দিল ॥ গোর ডরে মন ক্রেশ 
রাঁজ! রতুসেন। কাল গঞ্জি স্বর্গে গেল বিষাদীত মন ॥ 
এ বলিয়া পুর্জে পুর্ে আগ্ন রত ধনে । নানা দেশি ব্য 
বন্দ আনি ততক্ষণে ॥ নিজ হস্তে রাজ শিরে তাঁজ তুলি 
দিল। অভয় প্রশাদ করি দোহান তুষিল । আর নিয়মিত 
রাজ্য পাই আপন্বার। ভুমি চুমি কহিলেক রাজার 
কমার ॥ বাপ তোমা পদ সেবি স্বর্গে চলি গেল। আমি 
ছুই পদ যুগ সেবিতে ইচ্ছিল ॥ আমি সব দোঁষ ঘাইট ফল 
সমতুল1 আপনে নিদুলী শাহ রক্ষ যেনে মুল ॥ হক্ষ 
কুল ফলতার সহে অথস্তিত। আমী নব দোষ কৈলে 
ক্ষমীতে উচিত ॥ এত কহিল যদি ভূমি গত হৈয়া । মায়! 
মোহ শিরে ধরী নকলে তুষিয়া॥ আশীর্বাদ কৈল শাহ! 
হরধিত মন । ভোগ কর নীজ রাজ্য যাবত জীবন ॥ তবে 
যত রাজা বধ গৌরায় করিল। সে সকল রাজ্য সাহা! 
বাদিলাকে দিল ॥ পুনি ছুইশিশু সঙ্গে দিলীর ঈশ্বর | চিতা 
ওর ঘর পরে গেলেন্ত সত্বর ॥ নৃপতির গৃহ মব যত খণ্ড 
ছিল। পদবতী টঙ্গি আদি সব নিরক্ষিল ॥ চিতাঁওর দেশ 
আছে যত্তেক নগর। হরষিত ভ্রমি দেখে দিল্লীর ঈশ্বর ॥ 
আর দিন রত্সেন ছুই শিশু আনি । আাশ্বীসিয়া দেশে 
যাইতে মাশিল। মেলানি ॥ 

চি 



স্টক ১. 
২5 বির হা গন বসছে বাইবরে বির : ১. 
শাহ রলে হৈল শিশু দ্বাদশ বৎসর) রাজ্য তেজ 
রাজা তোমার নগর ॥  এবে আমি দেশে যাইতুস্বি 
'ঝহ.. এখথা। বিবি বিষাদ যনে »না ভাৰ সর্থা ॥ 
্া. শুনিয়া ছুই ভাই ধরে ফু কর। আমি সেবকের দয়া 
রা ছাড় ঈশ্বর ॥ আমি দোহ নঙ্গে লও আমি মস 
রঙ্গে । মাতা পেতা বিচ্ছেদ রহিব কারু সঙ্গে & এতে 
তুষিলা তবে শাহা ছুই জনে । গলে হস্ত দিয়া, প্ুনি 
তোষে ছুই জনে ॥ আমি তোমা তুমি আম জানিও 
সর্বথ। । যখনে মনেতে লয় চলিযাঁও তথা ॥ এখনে 
যাইতে যোগ্য না হয় তোমার । সপ্ত সহজ্বেক রাজা তুমি 
অধিকার ॥ যাইতে উচিত.নহে সঙ্গতি আমার । মন 
সুখে থাক বাপু ৬ আপনার ॥ এ বলিয়া ছোলতানে 
ছুই সান্তাইলো । সর্থ মেনা সঙ্গে শাহা দেসে চলি গেল ॥ 
এথা রত্ৃসেন পুত্র চক্দসেন রাজ । পিতৃ ভূমি পুসা ক্রমে 
করে রাজ কাজ ॥ আজও তাহার বংম চিত্তাওর দেশ। 
রাজ্য পাল একে একে হৈল আর, সেষ ॥ পম্নাবতী নাগ 
অতী স্হ স্বত গেল । মাগনেতে আলাওলে বিস্তারি 
কহিল ॥ কোথা গেল দিলীশ্বর কোথা কাম ভাব । কোথা 
গেল পাত্র মিত্র বল ছত্র মব ॥ কোথা গেল গন্ধর্বসেন 
সঙ্গে মন্ত্রীগ্ুরণ । কোথা, গেল রতুসেন সঙ্গের রাজন, ॥ 
কোথা গেল চিতওর রত, চিত্রসেন। কোথা গেল 
বতী তৈলোক্য মোহন ॥' কোথ! গেল হীরামনী শুক সে 
পণ্ডিত। চিরদিন যার কীর্তি আছে পৃথিবীত ॥ কৌ 
গেল-দিলিশ্বর উমরাগণ | পরিণামে হেতু কিছু করহ 

. পদ্ঘযাধ্তী ৃ ক ৩৮ ৯ 



শট ই 

ঘতন ॥ একে এক্কে গরামিল। দীকুণ শমনে গতেকা 

সতীবিয়া চাহ বুদ্ধিমন্ত জনে ॥ সে সুখ সম্পদ কোথা | 

গিয়াছে এখন। কিছু না রহিষে রৈবে কি্তির কথন & 

কশাল চরিত্র কেহ বুঝিতে না পারে। একের মানস 

লাঁনি লক্ষ প্রাণী হরে ॥ কহে কবি আলাওলে পুস্তক 

উপ্রমা। সমাপ্ত হইল পদ্যীবতী অনুপমা ॥ বুক 
বন্ধ দুঃখে বন পরিশ্রমে । . সমাপ্ত করিল পুথি লিখি 

রামে ॥ 
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ক্ষ ৭ 

রত সেনের গযনের যাত্রা সোলশত ষোগী হই 
সঙ্গে যাইবার বয় .. 

পদ্যাবতী সখি লইয়া! বসস্ত খেলিতে মাগুবে যাইয়। 
পাষাণ মুচ্ছ! হইবার বয়ান ০ 

গঁদ্যাবতী ফোগীগনকে দান করে ও*নরপর্তির অঙ্গে চন্দন 
ছিটিতে অক্ষর হইবার ও কন্যার স্বপনের বয়ান 
অচৈতন্য হইতে ₹ত্ব:নন চেতন হইয়া জ্ঞাপন করেন 
কীকুনুচ পক্ষীর বয়ান 
পার্বতী রতুসেগের সত্য বুঝিতে ছদ্বেশে নিকটে 

যায় এবং যোগী রাজদ্বারে পার্থতার আজ্জায় 
ভিন্ষ। মাগিবার যায় 

রায়বারের কথ। শুনি রাজ! ক্রোধ হয় ও রতসেনের 
পত্র শুকে লই পদ্যাবতীর নিকট যায়। রি 

পত্রের উত্তর শুকে লই যাইবারাববরণ ৃ 
দিন্ব দিয়া সামাইরততৈ যোপীকুল বন্দি করিহ। সালে দিবার বঃ 
ভাটে বাম হস্তে তুলি রাজাকে মাশীাদ করি বাক] 

প্রকাশ করিবার বিবরণ 
ভাট মুখে শুনিয়া হিরাম্বনিকে গন্ধত্বসেনে রত্খসেনের 

 তত্ত শুককে জিজ্ঞাসা করেন ও তত্ত পাইয়। অশ্ব 
হস্তে চালা ইতে এসারা করেন 

শাস্ত্রের তত্ব সণ্ডাল জিজ্ঞানা কর এবং রত্বসেনে 
 জণ্ডাব দিবার ব্যান 

পদ্যাবতীর সাজন ও রত্ঃসনের সহিত দেখ! হইবার বঃ 
রুত্বসেনে হস্তে গন্ধর্ব রাজার পদ[,বতীকে 'মধার্পন করিবার বঃ 
সখিগণের চাতুরি রত্বসনের সঙ্গে করেন 
পদ্রযাবতীর বার লক্ষণার বর্ণনের বিব্রণ « 
পদ্যাবতী রদ সেনের সাক্ষাতে ষাইয়া বচনের উত্তর দিবার বিঃ . ১ 

৯৮ রৃতিত্রিঃন্না করিয়া আনন্দে শয়ন হইতে জাগিবার বিষণ 
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ষ্গা ৮৮ ক 
নাগমতীর বারঘাঞ বর্ণনা - 
 বিহজয পঙ্গী নাগমতীর সংবাদ লই ধাবা ব বান 
রত,দুসন পদ্মাৰতীকে দেশের সংবাদ কহিবাঁর বিবরণ 
সপ্তদিবস যোগিনীর চাল ও পদ্]1বতীর বিলাপের ধিবরণ 
রক্ছ-নন বিদায় হইয়া দেশে যাইবার কালে এক 

ব্রাহ্মণ ভিক্ষা মাগিবার বিবরণ 
পর্যাবতীকে নযুদ্র কন্যা লই ষায় ও পদ্যাৰতী চৈতন্য 
 পাইয়। রদ্বপেনের জন্য বিলাপ করে 

অযুত্র কন্য। বাপের নিকট পদ্যাবতীর সংবাদ জানাহয়! 
ঃখ্বঃদন্কে তত্ব করিয়া আনাইতে নিবেদন করে 

মুদ্রপতি রত্ব:দনকে আনিয়। আপন কন্যাকে মঙর্পণ 
করে ও কন্যা পদ্যাবতীর কপ ধরিয়া 
“তু দনের নিকট যাইবার বিবরণ - 

রক্ক:লন পদ্াবর্তীর মিলণ ও সমুদ্র বপ হইতে বিদাঃ 
; লই দেশে গমন করিবার বিবরণ 

/রত্মসেন নাগমতির জাঙ্গে কেলি করিয়। পদ্যাবতীর 
নিকট যাইঝর বিবরণ 

 শদণাবতী ত্রাক্ষণকে দান দিয়া ব্দায় করে 
রাঘব চেতন্র দিল্লির বাদনার সাক্গংত হইবার ব্যান 
'ক্লত;সেনের উত্তর পাই শু ছ্বোলতানের নিকট যাই 

| প্রকাশ কবে এবং বাজ ক্রোধ হই পেন্য 

তৈয়ার করি চিতাওর যাইবার .ববরণ 
| ছোলতানের খবর শুনিয়। রতলেন হিন্দু দল পত্র 
5. পাঠায় ও তাহার সহিত পরামর্শ কারধার বঃ 
সুই রাজার ঘুদ্দ স।জনের বিবরণ | ৃ 

. ছোলতানের দৈন্য নি্ভুজি বার বিবরণ 
শাহ গ্রচুঙ্জ বান্ধিতে কম্ষিকে আজ্ঞা করিবার বিবরণ 

ছোলতানে বব সনের মিকট ঘৃজাকে পাঠাইবার বয়ান 
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সী 1 ৯ 

রাতসেন ছোলতানকে আমন্ত্রণ করিয়। পনঞ্চগ দিবার বঃ 
সেব্! করিতে সহচরিগণ ছেোলতানের নিকট 

হাজির করিবার বিবরণ 
গোরা বাদিল! ক্রোধ হই যাইধার বয়ান 
পন্গাবতী লম দি সাহা মুচ্ছ। হইবার বয়ান 
ত্দমেনকে বন্দি করি লই যাইবার বিবরণ 

নাগমতি ও পদ্মাবতীর বিলাপ করিবার বয়ান 
শাহার আদেশে নর্তকী যোগিনী বেশ হই পন্যাব্তীর 

সাক্ষাতে যাইবার বয়ান 
পদা বতী সঙ্গে বিয়োগিনী বাক্য প্রকাশ করে 
দেওপালে পদ্যাবতীকে ভোহাইতে বিয়োগি পাঠাইবার বঃ 
কোমদিনী পদ্যানতীকে উপদেশ কহেন 
কোমদিনী ও পদ্যাঝ্তীর কথোপকথন 
দুতির ঢেগুন! রতবদেহকে মুক্ত করিতে পদ্যাবতী 

গৌর! বাদিলাকে পাঠাইবার বয়ান 
পত্র লই রায়ষার ছোলতানের নিকট সংবাদ কৃহ্ছি 

রত,সেনের সাক্ষ সির হান, 
গমনার বিবরণ 
গৌবা বাদিল! ও পদ্াধভী'দিজি যাইবার ব্য়ান 
গৌর! বাদিলা ছোলতানেরে পত্র পাঠায় 
কপট করিয়া গেধেরা রতবদেনকে লয় য।য় ছোলতান 

শুনিয়! ক্রোধ হইবার বিবরন-*- 

ছুইদিগের সৈন্য যুদ্ধ করিবার বিবরন 
ছোলতানের নিকট যুদ্ধের সংবাদ দিবার বিবরন 
ছোলতান গেঈবার নিকট পত্র পাঠাইবার বিবরন 
গৌরার পদ্ধত্বর পাইয়! ছোলতান যুদ্দ করিতে 

চিতাওরে যাইবার বিবরন 
রদ্ব'লেনের নিকট গৌরার দিল্লির সংবাদ পাঠাইবার বিঃ 
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ু্ধ % জীন ও 
রঙ্গসেনের প্রসা পাই মোকাবেলা বুধ জেয । 
পদ্যাব্তী গর্ত হই দুই পুত্র শ্রসব হইবার বিঃ 
রক্ষ-সনের স্বতুয পদ্যাবতী ও নাগমতি সাজ করি সঙ্গে 

সহ মৃত্যু হইবার বিবরন 
ছুই রাজপুল্ে রাজ লিংহাসনে রসিক ছোলতানকে পত্র 

লেখিধার আর ছোলান গু দুই সহোর্দরকে 
তলব করিবার ব্বিরন 

দিল্লির শাহ! আপন দেশে বাইবার বিবরণ 

স্ুচিপত্র সমাগত । 
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দাহ জটছষের দামের মোর, বা বহুল খালেক দর 
ধর গাদ্রে মোখর, মুনশী গোলাম মওল! সিদ্দিকী মরছষের দাগের 
ধোঁহর এবং মুনশী গোলাম মওলা মরহযপাছেবের ভিন পুল্র অর্থাং 
ছুবিবি প্রেসের মালিকগণের নামিয় মোহর নিয়ে ছাপা হইল গ্রাহক 
গন এই ছয়টী মোহর দেখিয়া আন ফেতার ভ্রুয় করিবেন ॥ 

১ পুল] হি রাবভ্গপুন। ! রি যু 
রাজের টা 








